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 :1وأهميتها الدراسة لمشكلة مدخل:  أوالا 
. والوطنياة واالعتاااا  باالفخر ويشاعر وروحا،  ومكانتا،  ذاتا،  يادر  لكاي للفارد ملحاة حاجاة باالنتماا  الشعور  
 ضااا،   فاارد بأناا، ويشااعر الجماعااة  رحااا  فااي يجااد  الااذ  باااألمن الشااعور يفقااد فإناا، االنتمااا  الماار  فقااد إذا ألن

 (20 م 2012 محمد ) باالنتما  الشعور بفقد  وأصالت، هويت، يفقد كما واالغترا   العالة  من حالة فيعيش
منااذ فجاار الخليقااة بحااث ا نسااان عاان معنااي االنتمااا    وحاارج علاا  بنااا  تكااوين اجتماااعي لاا، مفاااهيم فلساافية ف

سااانية المتبادلااة   والقا،مااة علاا  دعااا،م قويااة   وبرااذا تطااورت فكاارة االنتمااا  ماا  قا،مااة علاا  أسااق العإلقااات ا ن
وما   أسارت، ثام أبيا، إلا  ا نساان انتساا  طريا  عن االنتما  هذا بذور أول تظرر تطور فكرة الوطنية   وبدأت

إلاا  الجماعااة  بانتما،اا،تطااور الفكاارة والنظريااة العامااة للوطنيااة وظرااور التجمعااات البشاارية   فقااد تمساا  ا نسااان 
 حت  وصل انتماؤ  إل  الوطن.

 شاعور ماد  إل  يشير وهو ونمو  استقرار  عل تحافظ والتي المجتم   دعا،م أهم من للمجتم  باالنتما  الشعور
 أنشااطة فااي ا يجابيااة المشاااركة) خااإلل ماان ذلاا  علاا  نسااتدل أن ويمكاان مجااتمعرم إلاا  باالنتمااا  المجتماا  أفااراد

 علاااا  المحافظااااة   للمجتماااا  باالنتماااا  واالعتااااااا بااااالفخر الشااااعور   المجتمااا  مصااااال  عاااان الاااادفا    المجتمااا 
 هاااو االنتماااا  فأسااااق    باااالمجتم  عليراااا ويساااتدل تقااااق أن يمكااان المؤشااارات هاااذ  وكااال   المجتمااا  ممتلكاااات
 المناساااابة الباااارام  ووضاااا  المشااااكإلت لمواجرااااة معراااام التعاااااون علاااا  اآلخاااارين وحااااث المجتماااا  سااااكان مشاااااركة
 .لمواجرترا

ومنااااذ النصاااا  الثاااااني ماااان القاااارن العشاااارين   يعاااايش العااااالم ا نساااااني فااااي مجموعااااة ماااان الت ياااارات السياسااااية 
واالقتصااادية والثقافيااة وغيرهااا   وماا  مطلاا  القاارن الحاااد  والعشاارين ااد حاادة هااذ  الت ياارات وااد عمقرااا وحجاام 

ألكباار فااي حياااة األفااراد فااي أساالو  حياااترم وفاا  اهتماماااترم تأثيرهااا  وكااان للثااورات بالمجتمعااات العربيااة األثاار ا
وف  اتجاهاترم وف  انتما اترم   ومن ثم كان لرذ  الت يرات التأثير المباشر عل  النسا  القيماي ألفاراد المجتما  

 بشكل عام وعل  طإل  الجامعة بشكل خاج.
برا علي مدار التاريخ   حيث تتص  هاذ  حيث تمر اليوم األمة العربية بواحدة من أصع  المراحل التي مرت 

المرحلة بصرا  األيديولوجيات واالخترا  الثقاافي واالقتصااد  بال والسياساي واألمناي للعاالم العرباي   كماا تتسام 
 باضطرا  القيم بعد تعرضرا للنقد والت يير.

الحيااة المتعاددة فالمواطناة  ومن هنا فإن تعمي  مفروم االنتما  يتطل  العمل عل  بلورة واق  المواطنة فاي أبعااد
متقادم مان حالاة الشاعور وااللتااام   بما تختان من مسؤوليات وحقو  وواجبات ؛ هي جسار الوصاول إلا  مساتو 

                                                           
*
 بحث مدعم من عمادة البحث العلمي بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 
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بكال مقتضايات االنتماا    ويتحاتم علينااا الوقاو  ملياائ عبار بي،تناا ومؤسساااتنا التعليمياة  عاداد الماواطن الصااال  
 وبصفة خاصة الشبا  الجامعي.

المستقبل  فرو يتصور  محددائ شاكإلئ ومضامونائ بماا يتفا  ما  المعاايير الحضاارية  إل أ الشبا  مسيرت، حيث يبد
فرو  الكامنة في ذات، . فرو فرد من مجتم  ص ير تربط أفراد  روابط حميمة بيولوجية وفكرية ونفسية وعاطفية 

 (.27  1991)الدولة   تميائ إلي،صاغ شخصيت، فإل يتصور نفس، إال من الذ قد ش  منتميائ إل  المجتم  
 فااي والحاا  التعبياار حريااة وتاادعيم باالنتمااا  ا حساااق تعمياا  ضاارورة إلاا ( 2006  فاار  ) دراسااة أكاادت ولقااد

 .وواجباترم بحقوقرم الشبا  وتوعية السياسي النشاط ممارسة
نساانية الراماة والتاي تقا  واعتبار  أحاد الحاجاات ا  ا نساانيةفاالنتما  كما ذكر أبراهام ماسلو في هرم الحاجات 

هي حاجاة طبيعياة يشاتر  فيراا جميا  أفاراد الجانق البشار  علا   نتما االفي منتص  الررم   اعتبر أن حاجة 
 .Maslow, 1971) ) اختإل  مذاهبرم وأشكالرم

د ماااا  هاااذا االنتماااا  الاااذ  يمااان  بلااا إلااا ال يشاااعر ا نساااان بوجاااود  الحقيقاااي  وقيمتااا، الفعلياااة إال إذا كاااان منتمياااائ 
 نترا موظررائ صلبائ يستند إلي،   ألن ا نسان بإل وطن ينتمي إلي، إنما يعيش في فراغ ال  ائ وانتساب ائ كيان ا نسان

  كأناا، معلاا  فااي الرااوا    ال ياارتبط االنتمااا  بطبيعااة الااوطن وحالتاا،   أو غنااا  أو فقاار    أو قوتاا، وضااعف، أو 
 .(24  2012 رياق أبو )تقدم، وتأخر    فاالنتما  منا  عن المناف  والمصال  الشخصية .

والتركياا علا    فحسا  يدوا،ار االنتماا  فاي الوقات المعاصار قاصارة علا  االنتماا  الاوطنوبنفق الوقت لم تعد 
مواضي  تتعل  بالقضايا التي إذ بات عل  المجتمعات المعاصرة في مواجرة    عناصر الروية الضيقة المباشرة

أن تعمال مان أجال تعميا  وبالتاالي عليراا   ا رهاا  والعنا  والتعصا  تمق أمن الشابا  والاوطن  مثال قضاايا
  .(2010) العبيد   شبا لد  ال ياالنتما  ا نسان

يماناااااائ باألهمياااااة القصاااااو  للجامعاااااة فاااااي إعاااااداد وتكاااااوين القاااااو  البشااااارية وتأهيلراااااا علمياااااائ ومعرفياااااائ  وثقافياااااائ  وا 
ومرارياااائ لإلنااادما  بفعالياااة فاااي منظوماااة العمااال االجتمااااعي  مااان خاااإلل األنشاااطة الطإلبياااة بالكلياااات  واجتماعياااائ ئ

 النظرية والعملية .
أن االهتمام باحتياجات الشبا  وتنمية المعار  العلمية لديرم وتحقي   إل ( Donna,2005دراسة ) تأكدلقد و 

التعاون باين الجامعاة ومؤسساات المجتما  ومسااعدة الشابا  علا  التفكيار الساليم سااعد فاي تنمياة قايم المواطناة 
أن البااارام  واألنشاااطة فاااي توصااالت إلااا   والتاااي(   Joyce,2005كماااا اتفقااات معراااا دراساااة )  واالنتماااا  لاااديرم.

الجامعااااة لرااااا عإلقااااة وتااااأثير إيجااااابي فااااي مساااااعدة الشاااابا  علاااا  اتخاااااذ القاااارار وا درا  الصااااحي  الحتياجاتاااا، 
 ومشكإلت، والمساهمة في حلرا وتدعيم المواطنة لديرم .
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أن ممارسة الطإل  لألنشطة المختلفة داخل الجامعة واشتراكرم في ( Hanray , 2007وأكدت أيضائ دراسة )
ت م  المعلمين واشتراكرم في قضايا ومشكإلت المجتم  وفرم الموضوعات االجتماعية الحوارات والمناقشا

عدادهم للتعامل م  التحديات التي تواجررم في الحياة وتعليمرم األسلو   والسياسية داخل الجامعة وخارجرا وا 
 . الديمقراطي ساهم في غرق وتدعيم قيم المواطنة لديرم

( أن األنشطة الطإلبية تسرم بدرجة كبيرة في تنمية القايم ألربعاة مجااالت 2011را   في حين أشارت دراسة ) 
لإلنتمااا  هااي االنتمااا  السياسااي  االنتمااا  العقااد   االنتمااا  االجتماااعي واألساار   واالنتمااا  البي،ااي   كمااا تساارم 

والتكنولااوجي واالنتمااا  بدرجااة متوسااطة فااي تنميااة قاايم لااثإلث مجاااالت لإلنتمااا  هااي االنتمااا  الثقااافي  والعلمااي 
 االقتصاد .
 وتداخل العالم  عل  الثقافي االنفتاح لوجود طالبات الجامعة نظرائ  لد  االنتما  قيم تعايا أهمية وتتض 
 التواصااال  ووساااا،ل ا عاااإلم يساااتخدم، يااااعا وت فكرياااة   لرجماااات الطالباااات وتعااار  واألفكاااار  الثقافاااات
 حمإلت ورا  االنسيا  هؤال  الطالبات لمتاهات يعر  قد مما التواصل وسرولة االنفتاح  مسألة ويست ل
 هااذ  وأحااد االنتمااا  قاايم لتعايااا التخصصااات تكااات  ماان البااد كااان ولرااذا   االنتمااا  وضااع  التعصاا 

 االجتماعية باتجاهاترا الحديثة. الخدمة مرنة التخصصات
يركاا علا  اسااتخدام حال المشاكلة ويمكاان حاديث اتجااا  كالممارساة العاماة فااي الخدماة االجتماعياة ومنراا 

المختلفاة لتحدياد مصاادر تلا  المشاكإلت وأسابابرا ب ار  الت ييار  ا شكاليةاستخدام، م  كافة األنسا  
في تل  األنسا  ومساعدترا عل  استخدام الماوارد والمصاادر المتاحاة لمواجراة المشاكلة لتحقيا  التوافا  

رم االجتماعياة مان أجال إحااداث الت ييار الاذ  يسااعد علا  حاال باين األفاراد واألسار والجماعاات ماا  بي،اات
المشااكإلت وتطااوير ا مكانيااات وربااط األفااراد باألنظمااة التااي تااوفر لراام الخاادمات والفاارج وتعاااا عمليااة 

 ( (Huges,1995,740    النظم. تأثير وتفاعل األفراد م  تل 

ود األخصا،يين االجتماعيين الذين قاموا ويمثل برنام  التدخل المرني في الممارسة العامة تتويجائ لجر
بتوظي  العديد من المعار  والنظريات والمداخل العلمية في مجاالت الممارسة المرنية للخدمة االجتماعية 

وتطويرها وفقائ للمت يرات االجتماعية والحضارية التي سادت المجتم  ا نساني في النص  األخير من 
ن ظرور الممارسة العامة التي ميات ممارسة الخدمة االجتماعية القرن الماضي  وما تمخ  عنرا م

(.  2005،43  خرونآو وتطوير أسالي  تعاملرا م  العمإل  )سليمان   

أنشااطة الخدمااة االجتماعيااة علاا  مسااتويات عدياادة بمجموعااة معينااة ماان األنسااا   المرنااي يشااملالتاادخل و 
المسااتردفة  فرااو يسااتخدم لوصاا  العماال ماا  األفااراد واألساار وجماعااات األصاادقا  والجيااران والمجتمعااات 

  يااتم االتفااا  عليرااا والتااي صااممت  اسااتراتيجي،واألنسااا  االجتماعيااة الكباار   وتقااوم هااذ  األنشااطة علاا  
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 .د  معاااااااين أال وهاااااااو التوافااااااا  أو التقليااااااال أو الاااااااتخلج أو التخفيااااااا  أو منااااااا  مشاااااااكلة ماااااااالتحقياااااا  هااااااا
Loewenberg,1983,5)  ) 

اترم ومسااااعدترم للت لااا  علااا  الظااارو  التاااي تعاااو  ،ااايراااد  التااادخل إلااا  تيساااير العإلقاااات باااين األفاااراد بيكماااا 
تاادعيم المعتقاادات واالتجاهااات مشاااركترم فااي األنشااطة أو القيااام بوظااا،  فااي المجتماا   ويتضاامن التاادخل كااذل  

الفرديااة وتطااوير قاادرة األفااراد علاا  التفكياار وتيسااير عمليااة اكتسااا  المعرفااة والمرااارات  ويتمثاال دور األخصااا،ي 
 &Timberlake). االجتماعي الممارق العام في التعاون م  األفراد وبي،اترم من خإلل عملية ت يير مخططة

et al.,2002,201).  
لخدمة االجتماعية في مإلحقاة الت يارات المساتمرة فاي قطاعاات المجتما    الممارسة العامة لومن منطل  أهمية 

ومن دورها الفاعل في تكوين شخصية الطالبة الجامعية   جا ت ضرورة ومبررات هاذ  الدراساة التاي يمكان مان 
 : في صياغة مشكلة الدراسةخإللرا 
دوار الفعلياااااة التاااااي تمارسااااارا واأللاااااد  الطالباااااة الجامعياااااة    العوامااااال الماااااؤثرة فاااااي تعاياااااا قااااايم االنتماااااا تحدياااااد 

 فاااي العاماااة للممارساااة مقتااارح برناااام  تصاااميم إلااا  خصاااا،يات االجتماعياااات لتعاياااا قااايم االنتماااا    والتوصااالاأل
)الطالباااة  علااا  مساااتو  الوحااادات الصااا ر ساااوا ائ جامعاااة التعاياااا قااايم االنتماااا  لطالباااات ل االجتماعياااة الخدماااة

مجتمع  الاالبعات ،المسةةعة   فرد ( والوحدات الوسطي)جماعات الطالباات( والوحادات الكبار  )الجامعية كنس

 .(  الجامعية، والمجتم  بمسةةاته المختلفة
 ثانياا: أهداف الدراسة 

 تحديد العوامل المؤثرة في تعايا قيم االنتما  للطالبات . -1

 للاالبات.تحديد األدوار الفعلية الممارةة لألخصائية االجتماعية  لتعزيز قيم االنتماء  -2

 الطالباة) الصا ر  الوحادات مساتو  علا  للاالبعاتلتعزيعز قعيم االنتمعاء   متغيعرات البرنعاما المرتعر  تحديد -3
 المؤسساة   الطالباات مجتما ) الكبر  والوحدات( الطالبات جماعات)الوسطي والوحدات( فرد  كنس  الجامعية
 . ( المختلفة بمؤسسات، والمجتم  الجامعية 

طالبااات التوصاال لبرنااام  مقتاارح  مقاانن للممارسااة العامااة فااي الخدمااة االجتماعيااة لتعايااا قاايم االنتمااا  لااد  محاولااة  -4
 الجامعة .

 ثالثاا: تساؤالت الدراسة
 : ما العوامل المؤثرة في تعايا قيم االنتما  للطالبات ؟ التساؤل األول  

    للطالبات؟ما األدوار الفعلية الممارسة لألخصا،ية االجتماعية  لتعايا قيم االنتما   التساؤل الثاني :

؟جامعة اللتعايا قيم االنتما  لطالبات   ما مت يرات البرنام  المقترح التساؤل الثالث:   
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ما تقدير الخبرا  لتحديد مد  صإلحية مت يرات البرنام  المقترح في إطار الممارسة العامة للخدمة   التساؤل الرابع:
 ؟ الجامعةاالجتماعية لتعايا قيم االنتما  لطالبات 

 للدراسة النظري اإلطار: رابعاا 
 : Belongingness مفهوم االنتماء -1

ل  فاإلن أ  أساند  لا، ورفعا، ونماي إأصل الفعل )نمي( ويقال نمي الحديث  إل يرج  مختار الصحاح االنتما  
 (.681  1956) الراا    الرجل إل  أبية أ  نسبة وبابرا رمي وانتمي هو النتس 

 belong toمشت  من الفعل  belongingأن كلمة  Longmanوقاموق Websterكذل  فقد اتفقت قواميق 
 بمعناااااااي ينتماااااااي أو ذو عإلقاااااااة وثيقاااااااة ويتمتااااااا  بالعإلقاااااااات االجتماعياااااااة الضااااااارورية لإلنااااااادما  فاااااااي الجماعاااااااة

.(Allee,1977,136) 
هذا مان التااام  يقتضي،ويعر  االنتما  بأن، "الناعة التي تدف  الفرد للدخول في إطار اجتماعي فكر  معين بما 

)  بمعااايير وقواعااد هااذا ا طااار وبنصاارت، والاادفا  عناا، فااي مقاباال غياار  ماان األطاار االجتماعيااة والفكريااة األخاار 
 (.57  1999رات   

أن تكاان جماعااة  إلاا ويعاار  معجاام مصااطلحات العلااوم االجتماعيااة االنتمااا  بأناا، "ارتباااط الفاارد بجماعااة ويشااعر 
النااااد   الشاااركة( كماااا يااار  أن االنتماااا  مااارتبط باااالوال   راااا ) كاألسااارة  قوياااة باااتقمج شخصااايترا ويوجاااد نفسااا، ب

Allegiances  وتسااتخدم هااذ  الكلمااة للداللااة علااي العإلقااات والعواطاا  التااي تااربط الفاارد بالجماعااة ورمواهااا أو
خااإلج لرااا   كمااا أن الفاارد يعتقااد أناا، صااوا  وياار  أن الااوال  يكااون طبيعيااائ مفاارو  علاا  كاال مااواطن نحااو ا 
 (.16  1993بدو   )  يقيم في، مقابل توفير الجماعة األمن ل، الذ لوطن ا

وتقصاااد الباحثتاااان باالنتماااا  بأنااا، إحسااااق الطالباااة باااالوال  للاااوطن   وأنراااا جاااا  ال يتجااااأ مااان مجتمعراااا تربطراااا 
تطوير الوطن مصال  مشتركة قا،مة عل  المشاركة ا يجابية وااللتاام باألنظمة والمساهمة في كل ما من شأن، 

 ورف  مكانت،.
 مفهوم قيم االنتماء 

مجموعة المبادئ والمعايير واألحكام التي ترضاها جماعة ما   وتستقر في عقل ووجدان أفرادها وتكون 
قدم، وف  ملامة لرم   وموجرة لسلوكرم ودفعائ لرم نحو المشاركة الجادة في تحقي  نرضة المجتم  وت

(.31  1997  الحفاظ علي، والدفا  عن،) را   
 مفهوم برنامج الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية  -2

عر  البرنام  بأن، "مجموعة من األنشطة التي تعتمد عل  بعضرا البع  وموجرة لتحقيا  غار  أو 
 (.407   2000  السكر مجموعة أغرا  معينة" ) 
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 يتمياا بخصاا،ج ر،يساية هاي )" أن برنام  الممارسة العاماة Ashman & Hull هولوتر  "أشمان و 
(Ashman and,Hull,2002 ,28-29 . 

افتاارا  أن األخصااا،يين االجتماااعيين يكتساابون قاعاادة معرفااة انتقا،يااة ومااد  واساا  ماان المرااارات السااتردا    -1
أنسااااا  ماااان أ  حجاااام  إضااااافة إلاااا  قاعاااادة ماااان القاااايم المرنيااااة  وهااااذا األساااااق يعكااااق الطبيعااااة المتفااااردة للخدمااااة 

 االجتماعية.
التركيا عل  عملية الت يير التي تؤكد عل  تقدير مواطن قو  العميل وياتم مان خاإلل خطاوات إرشاادية تتمثال   -2

 في االرتباط  التقدير  التخطيط  التنفيذ  التقييم  ا نرا   والمتابعة.

امااة افتاارا  أن أ  مشااكلة يمكاان تحليلرااا وتناولرااا ماان مسااتويات عدياادة للتاادخل  ويوجاا، برنااام  الممارسااة الع -3
 ة  والمؤسساااألنشااطة الطإلبيااةباال جماعااات  الطالبااةنحااو تناااول المشااكإلت والقضااايا التااي تتضاامن لاايق فقااط )

والمجتمعات  والسياساات االجتماعياة الكبار  أيضاائ(  وبعباارة أخار  فاإن هاذا يتضامن مساتويات ر،يساية  الجامعية
 بالنسبة لألخصا،يين االجتماعيين. هي )الص ر   الوسط   الكبر ( كأهدا  للت يير أو للنس  المسترد 

 استخدام العديد من األسالي  والطر  الفنية التي تتسم بالمرونة في التطبي  -4
 متغيرات برنامج الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية:

 تحديد أهداف برنامج الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية: (1)

برنااام  الممارساااة العامااة فااي الخدمااة االجتماعيااة  يضاااعرا  يعتباار وضاا  األهاادا  ماان الخطاااوات األولاا  فااي وضاا 
 األخصا،ي االجتماعي كممارق عام من أجل تحديد ما يرغ  في تحقيق،.

 Gentry and)أغـــرام ممارســـة الخدمـــة االجتماعيـــة لحـــل المشـــكلة أو التـــدخل لمواجهـــة الموقـــف اإلشـــكالي

Connaway, 2000,43)   ) 
 وفرص،(.لمعرفة موق  النس  )احتياجات،  -1
 لوض  أساق لكيفية عمل نس  العميل واألخصا،ي االجتماعي معا. -2

 لإلرتباط في الرد  الموج، للت يير. -3

 لتقييم أ  من أهدا  الت يير تحق  وأيرما لم يتحق . -4
 استراتيجيات برنامج الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية: (2)

م  أنساا  التعامال مان لتعايا قيم االنتما  يج  عل  األخصا،ي االجتماعي كممارق عام أثنا  تدخل، المرني 
يقصااد يات التااي تساااعد  فااي تحقياا  ذلاا   و أجاال إحااداث الت يياار المطلااو  لتحقياا  األهاادا  تحديااد االسااتراتيج

لعميااال واألخصاااا،ي االجتمااااعي بأنراااا خطاااة توضااا  لاياااادة فااارج النجااااح فاااي إنجااااا األهااادا  وا باالساااتراتيجية
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 ,Loewenberg )يضعان معائ الخطة التي سو  توج، عملية التدخل وتتضامن هاذ  الخطاة العناصار التالياة:

1983, 153  ) 
 األهدا  قصيرة المد  واألهدا  طويلة المد .                           -الت يير المسترد . -

 المرام الخاصة بكل مشار .                - األنشطة الخاصة بالتدخل. -
 ( المهارات المهنية للممارسة العامة في الخدمة االجتماعية:3) 

تعتبر المرارات األساسية من المقومات األساسية فاي عملياات التادخل المرناي التاي يجا  أن يتقنراا األخصاا،ي 
 تعايا قيم االنتما  .االجتماعي كممارق عام ألدا  عمل، ل

 بكل مستو  من مستويات العمإل :المرارات الخاصة  -أ 
 .Micro Skillsمرارات عل  مستو  الوحدات الص ر   -1
 .Mezzo Skillsمرارات عل  مستو  الوحدات الوسط   -2
 .Macro Skillsمرارات عل  مستو  الوحدات الكبر   -3

 ( األدوار المهنية لألخصائي االجتماعي كممارس عام في الخدمة االجتماعية:4) 
 ام واألدوار التي يقوم برا األخصا،ي االجتماعي كممارق عام لتعايا قيم االنتما  كما يلي:يمكن تحديد المر

 دور الممارق العام كممكن. -

 دور الممارق العام كتربو . -

 دور الممارق العام كمقدم التسريإلت. -

 دور الممارق العام كمعال . -

 دور الممارق العام كوسيط. -

 دور الممارق العام كمطال . -

 للدراسة المنهجية اإلجراءات:  اا خامس

 دور الممارق العام كمخطط للخدمات. -

 دور الممارق العام كمنس . -

 دور الممارق العام كباحث. -

 دور الممارق العام كإدار . -

 دور الممارق العام كواض  ومطور البرام . -

 حيث تساع  هاذ  الدراساة  Descriptive Studies" الوصفية الدراسات" إل  الحالية الدراسة تنتمي: ومنهجها  نوع الدراسة -1
 لتعاياا االجتماعياة الخدماة فاي العاماة للممارساة مقتارح لبرناام    والتوصال العوامال الماؤثرة علا  تعاياا قايم االنتماا لوص  

المسااتخدم فااي هااذ  الدراساااة هااو ماانر  المسااا   المـــنهج  والاارحمن عبااد بنااات نااورة األمياارة جامعااة طالباااات لااد  االنتمااا  قاايم
الطبقيااة للطالبااات   والمساا  الشااامل لألخصااا،يات االجتماعيااات بجامعااة األمياارة  العشااوا،ية العينااة بنوعياا، بطريقااة االجتماااعي

 نورة بنت عبد الرحمن   والعينة من الخبرا ) أعضا  هي،ة التدريق( .
 مجاالت الدراسة:  -2

 ( بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمنا نسانيةالكليات )الصحية  العلمية  المجال المكاني:  -أ
 الموساعة ويكيبياديا لتقسايم وفقاائ  – مجموعاات ثاإلث الا  كلياة( 14) الكليات بتقسيم الباحثتان قامت وقد المجال البشري: -ب

( طالباة 100) بمعادل الطبقياة العشاوا،ية العيناة طريقاة نساتخدم وساو ( ا نساانية العلمياة  الصاحية ) الكلياات وه   - الحرة
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 عبااد بناات نااورة األمياارة بجامعااة االجتماعيااات لألخصااا،يات شااامل وحصاار   طالاا ( 300) العينااة وبل اات   قطااا  كاال ماان
 .مفردة (10) قوامرا البرنام  لتقنين( التدريق هي،ة أعضا ) الخبرا   من وعينة   مفردة ( 30) وعددهن الرحمن

ناوفمبر حتا   م2015أول سابتمبر بجما  البياناات مان مفاردات الدراساة خاإلل الفتارة مان  تاانقامات الباحث : الزمنـيالمجال  -ج
 م. 2015

 :يلي كما األدوات من عدداا  بتصميم الباحثة قامت:  الدراسة  أدوات 
الارحمن) مطبقاة علا  طالباات ميارة ناورة بنات عباد لتعاياا قايم االنتماا  لاد  طالباات جامعاة األالعوامل الماؤثرة  انة عناستب - أ

 الجامعة(.

 -االستبيان :الخطوات اآلتية في تصميم  ةالباحث توقد اتبع

 ذات الصااالة بموضاااو   واالساااتبيانات علااا  الدراساااات الساااابقة والكتاباااات النظرياااة والمقااااييق بااااالطإل  تاااانالباحث تقامااا
 .بانةاالست

  والتي تحددت في: انةاالستبتم تحديد أبعاد 
  البيانات األولية. أوالا: 

 االنتما  عل  مستو  الوحدات ) الص ر    الوسطي   الكبر ( قيم تعايا في المؤثرة العوامل ثانياا:
 االنتما .  قيم تعايا في المؤثرة العوامل تجا  االجتماعية لألخصا،ية الممارق الفعلي الدور ثالثاا:
مسااتو  الوحاادات الكباار    (الطالبااات جماعااات) الوسااط  الوحاادات مسااتو    (الجامعيااة الطالبااة) الصاا ر  الوحاادات مسااتو  علاا 

 )مجتم  الطالبات   المؤسسة الجامعية(.

 خإلل من األداة ثبات من للتحق " Test Re Test"االختبار إعادة أسلو  باستخدام و تم التأكد من ثبات االستبيان وذل 
عادة   الجامعةطالبات  من مفردة( 10)قوامرا عينة عل  تطبيقرا معادلة بيرسون   ثم حسا   أيام( 10) فترة بعد تطبيقرا وا 

  وكانت معامإلت الثبات كاآلتي :
 لد  طالبات الجامعة"  االنتما  قيم تعايا العوامل المؤثرة في انةاستبلمت يرات  معامإلت ارتباط بيرسونيوض  "( 1جدول)       

 قيمة االرتباط  األبعاد

 **0,789 .المؤثرة في تعزيز قيم االنتماء على مستوى الوحدات الصغرىالعوامل 

 العوامل المؤثرة في تعزيز قيم االنتماء على مستوى الوحدات الوسطي
0.639* 

 العوامل المؤثرة في تعزيز قيم االنتماء على مستوى الوحدات الكبرى
0.771** 

العوامل المؤثرة في تعزيز قيم الدور الفعلي الممارس لألخصائية االجتماعية تجاه 

 االنتماء على مستوى الوحدات الصغرى .
0.678* 

الدور الفعلي الممارس لألخصائية االجتماعية تجاه العوامل المؤثرة في تعزيز قيم 

 االنتماء على مستوى الوحدات الوسطي .
0.714* 

في تعزيز قيم الدور الفعلي الممارس لألخصائية االجتماعية تجاه العوامل المؤثرة 

 االنتماء على مستوى الوحدات الكبرى.
0.642* 

 *0.705 االستبيان ككل 

                       01.دال عند مستو  معنوية  *                             . 05دال عند مستو  معنوية *          
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 .الميداني التطبي  في عليرا االعتماد يمكن   و معامإلت االرتباط مقبولة ودالة إحصا،يائ   أن علي يدل وهذا
 -استخدمت الباحثة نوعين من الصد  هما:صدق االستبيان: 

 :(صدق المحكمين )الصدق الظاهري  -1
( من المحكمين من أعضا  هي،اة التادريق   وفاي ضاو  التوجيراات التاي 10وذل  بعر  االختبار عل  عدد )

%( من المحكماين   وقاد تركاات معظام 80التعديإلت التي اتف  عليرا )أبداها المحكمون قامت الباحثة بإدخال 
 تل  التعديإلت في تحسين صياغة بع  العبارات وحذ  بع  العبارات التي ال تنتمي إلي البعد.

 الصدق اإلحصائي أو الصدق الذاتي: -2

وذل  بالحصول عل  الجذر التربيعي لمعامل الثبات وقد كان معامل الصد  الذاتي  بحساب،وقد قامت الباحثة 
 لإلختبار هو:

=معامل صد  االختبار=  √0.705
 . ائ تقريب 0.84 2

 األخصــائيات علــ  مطبقــة) طالبــات الجامعــة  لــدي االنتمــاء قــيم لتعزيــز المــؤثرة العوامــل اســتبانة - ب
 ( االجتماعيات

  والتي تحددت في: انةاالستبتم تحديد أبعاد 
  البيانات األولية. -1
 (الكبر عل  مستو  الوحدات ) الص ر    الوسطي    االنتما  قيم تعايا في المؤثرة العوامل -2
علاا  مسااتو   االنتمااا  قاايم تعايااا فااي المااؤثرة العواماال تجااا  االجتماعيااة لألخصااا،ية الممااارق الفعلااي الاادور -3

 الوحدات ) الص ر    الوسطي  الكبر ( . 
 الطالباة) الصا ر  الوحادات مساتو  علا  الجامعاة لطالباات االنتماا  قايم لتعاياا  المقتارح البرنام مت يرات  -4

  المؤسساة الطالباات مجتما ) الكبار  والوحادات( الطالباات جماعاات)الوساطي والوحادات( فرد  كنس  الجامعية
 :االتييتضمن  (المختلفة بمؤسسات، والمجتم  الجامعية 

 لتعايا قيم االنتما .نوعية ا عداد المرني لنس  محدث الت يير )األخصا،ي االجتماعي( لممارسة دور   - أ
 االنتماااا  قااايم لتعاياااا العاماااة الممارساااة إطاااار فاااي تحقيقراااا إلااا  البرناااام  يساااع  التاااي األهاادا  - 

 الكبر (. –الوسط   –عل  مستو  الوحدات )الص ر   الجامعة لطالبات
 التي نتعامل معها لتحريق أهداف الممارةة المهنية لتعزيز قيم االنتماء. أنسا  التعامل -  
لتعايا قيم االنتما  لطالبات األدوار والمرام التي يقوم برا األخصا،ي االجتماعي كممارق عام  - د

  (.الكبر  – ط الوس – الص ر ) الوحدات مستو  عل  الجامعة
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 علا  لتعاياا قايم االنتماا  لطالباات الجامعاةاالستراتيجيات التي يستخدمرا األخصا،ي االجتمااعي  - ه
 (.الكبر  – الوسط  – الص ر ) الوحدات مستو 

 الجامعة لطالبات االنتما  قيم لتعايا األدوات التي يعتمد عليرا األخصا،ي االجتماعي كممارق عام -و
 الكبر (. –الوسط   –عل  مستو  الوحدات )الص ر  

 .لتعايا قيم االنتما  لطالبات الجامعةالتي يستخدمرا األخصا،ي االجتماعي  التكنيكات - ا

 .المهارات التي تعتمد عليها في ممارةتك المهنية لتعزيز قيم االنتماء - ح

" للتحقا  مان ثباات األداة Test Re Testاالختباار"و تام التأكاد مان ثباات االساتبيان وذلا  باساتخدام أسالو  إعاادة 
عااادة تطبيقرااا بعااد فتاارة )10ماان خااإلل تطبيقرااا علاا  عينااة قوامرااا) ( 10( مفااردة ماان األخصااا،يات االجتماعيااات   وا 

       معادلة بيرسون وكانت معامإلت الثبات كاآلتي :  ثم حسا   أيام
  " لد  طالبات الجامعة  االنتما  قيم تعايا استبانة العوامل المؤثرة في لمت يرات معامإلت ارتباط بيرسون يوض  "( 2جدول)      

 قيمة االرتباط  األبعاد

 *0.707 .العوامل المؤثرة في تعايا قيم االنتما  عل  مستو  الوحدات الص ر 

 العوامل المؤثرة في تعايا قيم االنتما  عل  مستو  الوحدات الوسطي
0.688* 

المؤثرة في تعايا قيم االنتما  عل  مستو  الوحدات الكبر العوامل   
0.644* 

الدور الفعلي الممارق لألخصا،ية االجتماعية تجا  العوامل المؤثرة في تعايا قيم االنتما  عل  
 *0.636 مستو  الوحدات الص ر  .

قيم االنتما  عل  الدور الفعلي الممارق لألخصا،ية االجتماعية تجا  العوامل المؤثرة في تعايا 
 *0.714 مستو  الوحدات الوسطي .

الدور الفعلي الممارق لألخصا،ية االجتماعية تجا  العوامل المؤثرة في تعايا قيم االنتما  عل  
 *0.669 مستو  الوحدات الكبر .

االنتما نوعية ا عداد المرني لنس  محدث الت يير )األخصا،ي االجتماعي( لممارسة دور  لتعايا قيم   
0.644* 

األهدا  الت  يسع  البرنام  إل  تحقيقرا في إطار الممارسة العامة لتعايا قيم االنتما  لطالبات 
الكبر (. –الوسط   –الجامعة عل  مستو  الوحدات )الص ر    0.669* 

 أنسا  التعامل التي نتعامل معرا لتحقي  أهدا  الممارسة المرنية لتعايا قيم االنتما .
0.664* 

األدوار والمرام التي يقوم برا األخصا،ي االجتماعي كممارق عام لتعايا قيم االنتما  
0.812* 
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الكبر ( -الوسطي -عل  مستو  الوحدات)الص ر  لطالبات الجامعة  

 لتعايا قايم االنتماا  لطالباات الجامعاةاالستراتيجيات التي يستخدمرا األخصا،ي االجتماعي 
 *0.678 الكبر (. –الوسط   –)الص ر  عل  مستو  الوحدات 

لتعاياا قايم االنتماا  لطالباات  األدوات التي يعتمد عليرا األخصاا،ي االجتمااعي كمماارق عاام
 *0.755 الكبر (. –الوسط   –عل  مستو  الوحدات )الص ر  الجامعة 

 *0.710 .الجامعةلتعايا قيم االنتما  لطالبات التكنيكات التي يستخدمرا األخصا،ي االجتماعي 

 *0.699 المرارات التي تعتمد عليرا في ممارست  المرنية لتعايا قيم االنتما 

 *0.743 االستبيان ككل 

 .                         05دال عند مستو  معنوية *        
 التطبي  الميداني.وهذا يدل علي أن  معامإلت االرتباط مقبولة ودالة إحصا،يائ   و يمكن االعتماد عليرا في 

 -استخدمت الباحثة نوعين من الصد  هما:صدق االستبيان: 
 الصدق الظاهري أو صدق المحكمين: -3

( من المحكمين من أعضا  هي،ة التادريق   وفاي ضاو  التوجيراات التاي 10وذل  بعر  االختبار عل  عدد )
%( من المحكمين   وقاد تركاات معظام 80)أبداها المحكمون قامت الباحثة بإدخال التعديإلت التي اتف  عليرا 

 تل  التعديإلت في تحسين صياغة بع  العبارات وحذ  بع  العبارات التي ال تنتمي إلي البعد.
 الصدق اإلحصائي أو الصدق الذاتي: -4

وذل  بالحصول عل  الجذر التربيعي لمعامل الثبات وقد كان معامل الصد  الذاتي  بحساب،وقد قامت الباحثة 
=معامل صد  االختبار=  لإلختبار هو: √0.743

 تقريبُا . 0.86 2
 أساليب المعالجة اإلحصائية :  

لتحقياا  أهاادا  الدراسااة وتحلياال البيانااات التااي تاام تجميعرااا   فقااد تاام اسااتخدام العديااد ماان األسااالي  ا حصااا،ية 
  Statistical Package for Social Sciencesالمناسابة باساتخدام الحاام ا حصاا،ية للعلاوم االجتماعياة 

 (.SPSSوالتي يرما لرا اختصارائ بالرما )
دخاا ال البيانااات إلاا  الحاساا  اآللااي   ولتحديااد طااول خإليااا المقياااق الثإلثااي ) الحاادود وذلاا  بعااد أن تاام ترميااا وا 

(  ثااام تقسااايم، علااا  عااادد خإلياااا 2=1-3الااادنيا والعلياااا ( المساااتخدم فاااي محااااور الدراساااة   تااام حساااا  الماااد  ) 
 (   بعااد ذلاا  تاام إضااافة هااذ  القيمااة إلاا  أقاال0.67= 2/3المقياااق للحصااول علاا  طااول الخليااة الصااحي  أ ) 
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قيمااة فااي المقياااق ) أو بدايااة المقياااق وهااي الواحااد الصااحي ( وذلاا  لتحديااد الحااد األعلاا  لرااذ  الخليااة   وهكااذا 
 أصب  طول الخإليا كما يأتي :

 يمثل )غير مواف  ( نحو كل عبارة باختإل  المحور المراد قياس،. 1.67إل   1من  -
 باختإل  المحور المراد قياس،.يمثل )مواف  إل  حد ما( نحو كل عبارة  2.34إل   1.68من  -
 يمثل )مواف ( نحو كل عبارة باختإل  المحور المراد قياس،. 3.00إل   2.35من  -

 سادساا: نتائج الدراسة الميدانية
 الديموجرافية: الخصائص وصف 
 النتائج المتعلقة بوصف عينة الدراسة من طالبات الجامعة  -أ
 العمر: -

 300ن= طبقاا للعمرمن الطالبات يوضح "توزيع مفردات عينة الدراسة  (3جدول )
 % ك فئات العمر بالسنة

19- 22 7.3 
21- 178 59.3 
23- 93 31 
25-27 7 2.3 

 %100 300 المجموع
 عينااة ماان% 59.3 أن فنجااد المختلفااة  العمريااة الف،ااات فااي الدراسااة عينااة مفااردات :يوضــح الجــدول الســابق أن

 العمار مان يبل اون الدراساة عيناة مان% 31 ثام سانة  23 مان أقال إلا  21 مان العمرية الف،ة في يقعون الدراسة
 27 إل  25من الباتالط وهم الدراسة  عينة من% 2.3 هي جا ت نسبة أدن  بينما سنة  25 من أقل إل  23
  .سنة
 خصائيات االجتماعيات : وصف الخصائص الديموجرافية لمجتمع الدراسة من األ -ب

 العمر:-
                                                       30ن=طبقاا للعمر"من األخصائيات االجتماعيات ( يوضح "توزيع مفردات مجتمع الدراسة 4جدول )

 % ك فئات العمر بالسنة
 23.3 7 30أقل من  -25
 46.7 14 35أقل من  -30
 16.7 5 40أقل من  -35
 6.7 2 45أقل من -40
 6.7 2 50أقل من   -45

 %100 30 المجموع
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فعي % يقعان 46.7  فنجاد أن المختلفاة العمرياة الف،اات فاي الدراساة مجتما  مفردات يوضح الجدول السابق أن:

 45إلعى أقعل معن  40% يرععن فعي الفئعة العمريعة معن  6.7،  بينما  ةنة 35إلى أقل من  30الفئة العمرية من 

 ةنة . 50إلى أقل من  45ةنة ، وأيضا من 

سنوات الخبرة : -  
خصا،يات االجتماعيات عن سنوات الخبرة في العمل بمجال " يوض  استجابات مجتم  الدراسة من األ( 5جدول ) 

    30ن=                                     رعاية الشبا  الجامعي"                         
 % ك سنوات الخبرة

 36.7 11   سنوات            5أقل من 
 26.7 8 10أقل من  -5
 26.7 8 15أقل من  -10

 10 3 فأكثر 15
 %100 30 المجمو 
الدراسااة   % مان مجتما  36.7 جاا ت بنسابة  ةععنوات 5أقعل معن  الخبعرة ةععنوات يوضـح الجـدول السـابق أن:

 .سنة فأكثر 15%  بالنسبة لسنوات الخبرة من 10مقابل نسبة 
  باإلجابة عل  تساؤالت الدراسة النتائج المتعلقة 

 ما العوامل المؤثرة في تعزيز قيم االنتماء للطالبات ؟ : عل  التساؤل األول باإلجابة متعلقةنتائج 
 .من وجهة نظر عينة الدراسة من طالبات الجامعة  / أ

                              تعزيز في المؤثرة العوامل( يوضح " استجابات عينة الدراسة من الطالبة الجامعية علي 6جدول )
          300ن=       "   الجامعية الطالبة" الصغرى الوحدات بمستوى المتعلقة االنتماء قيم

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
بة المعياري

الرت
 

 ال أوافق حد ما إل أوافق  أوافق

 % ك % ك % ك

 2 632. 2.43 7.7 23 41.7 125 50.7 152 الصحيحة من أجل تعايا االنتما . ا سإلميةغرق القيم   1

لخااااو  الحياااااة العلميااااة وااللتحااااا   األساساااايةإمااااداد الطالبااااة بالمرااااارات   2
 6 635. 2.37 8.7 26 47 141 44.3 133 بسو  العمل.

قيماااي قاااادر علااا  غااارق كااال سااالو  ايجاااابيي فاااي نفاااوق  إطاااارتحدياااد   3
 9 612. 2.35 7.3 22 50.3 151 42.3 127 الطالبات

 5 645. 2.38 9 27 44 132 47 141 حث الطالبة عل  المحافظة عل  مقدرات الوطن ومكتسبات، التنموية.  4

 10 685. 2.28 13.3 40 45.3 136 41.3 124 الردامة.  األفكارتبصير الطالبة ووقايترا من الوقو  في خطر   5

 2 637. 2.43 8 24 41 123 51 153 حث الطالبة عل  أن تؤمن بأهمية الجرود الذاتية لخدمة المجتم   6
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 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
بة المعياري

الرت
 

 ال أوافق حد ما إل أوافق  أوافق

 % ك % ك % ك

 4 671. 2.42 10.3 31 37.7 113 52 156 تشجي  الطالبة عل  المشاركة في مشروعات تنمية المجتم   7

 7 625. 2.36 8 24 48 144 44 132 باألنظمة والقوانين السا،دة في المجتم تعري  الطالبة   8

 8 676. 2.34 11.7 35 43 129 45.3 136 تكون دا،ما في مقدمة من يعملون لصال  الوطن أنحث الطالبة   9

 1 625. 2.48 7 21 38.3 115 54,7 164 في الحياة عندما تتحمل المسئولية أهميتهاالطالبة بزيادة  إقناع 10

 2.38 المتوسط العام

 قيم تعزيز في المؤثرة العوامل عل  ينموافق الطالباتمن  الدراسة عينةمفردات  :من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن
( وهو متوسط يق  في الف،ة الثالثة من ف،ات 3.00من  2.38بمتوسط ) الصغرى الوحدات بمستوى المتعلقة االنتماء
( وهي الف،ة التي تشير إل  خيار مواف  عل  أداة الدراسة.3.00إل   2.35الثإلثي ) من  االستبيان  

 )تراوحت متوسطات موافقترم ما بين الطالباتمن الدراسة  عينةمفردات ومن خإلل النتا،  يتض  أن هنا  تفاوت في موافقة 
الثإلثي واللتان تشيران إل  )  االستبيان( وهي متوسطات تتراوح ما بين الف،تين الثانية والثالثة من ف،ات  2.48إل   2.28

حيث   الطالباتمن  الدراسةعينة مفردات مما يوض  التفاوت في موافقة    مواف  إل  حد ما / مواف  ( عل  أداة الدراسة
أبراها تتمثل في العبارات رقم العوامل المؤثرة في تعايا قيم االنتما   عل   موافقون الدراسة عينةمفردات يتض  من النتا،  أن 

عليرا كالتالي: مفردات عينة  الدراسةوالتي تم ترتيبرا تنااليائ حس  موافقة  ( 1   6   10)  
" بالمرتبة األولا  مان  المس،ولية تتحمل عندما الحياة في أهميترا بايادة الطالبة إقنا ( وهي" 10جا ت العبارة رقم ) .1

 .( 3من  2.48عليرا بمتوسط ) الطالباتمن  الدراسة عينةمفردات حيث موافقة 
 تؤمن أن عل  الطالبة حث   الصحيحة من أجل تعايا االنتما  ا سإلميةغرق القيم ( وهي" 6 1جا ت العبارة رقم ) .2

عليرا  الطالباتمن  مفردات عينة الدراسة" بالمرتبة الثانية من حيث موافقة المجتم   لخدمة الذاتية الجرود بأهمية
 ( .3من  2.43بمتوسط )

يوضح " استجابات عينة الدراسة من الطالبة الجامعية عل  العوامل المؤثرة في تعزيز قيم االنتماء والمتعلقة بمستوى ( 7جدول )
  الوحدات المتوسطة " جماعات األنشطة الطالبية "

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
بة المعياري

رت
ال
 

 ال أوافق أوافق الى حد ما أوافق

 % ك % ك % ك

جماعات لألنشطة الطإلبية تعناي بتعميا  قايم االنتماا  لاد   إنشا   1
 7 625. 2.27 9.7 29 53.7 161 36.7 110 الطالبات

 10 686. 2.03 22 66 53 159 25 75 مسابقات ثقافية بين الطالبات ترد  إل  رف  ثقافة االنتما  إقامة  2
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 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
بة المعياري

رت
ال
 

 ال أوافق أوافق الى حد ما أوافق

 % ك % ك % ك

حاااارج األساااارة علاااا  غاااارق قاااايم المشاااااركة وااللتاااااام فااااي نفااااوق   3
 3 622. 2.40 7.3 22 45.7 137 47 141 الطالبات.

تنظاايم أسااابي  عامااة تمااارق خإللرااا أنشااطة تسااترد  رفاا  الحااق   4
 9 706. 2.13 19.3 58 48.7 146 32 96 الوطني للطالبات 

 4 659. 2.37 10 30 42.7 128 46.3 142 تفعيل دور األسرة في توعية أبنا،را بضرورة ح  الوطن .  5

 8 647. 2.22 12.3 37 53.3 160 34.3 103 تنظيم مشروعات جماعية لتعايا قيم االنتما .  6

 إسااإلميةقياام األسارة بادورها بالكاماال مان حياث تربيااة األبناا  تربياة   7
 1 586. 2.47 4.7 14 43.7 131 51.7 155 سليمة وار  قيم االنتما 

 5 629. 2.30 9.3 28 51.7 155 39 117 الدف  بعناصر شبابية إل  مواق  المس،ولية  8

والمناقشااة فيمااا بياانرم  علاا   حااث األساارة علاا  غاارق ثقافااة الحااوار   9
 2 620. 2.42 7 21 43.7 131 49.3 148 أسق سليمة.

 6 628. 2.28 9.7 29 53 159 37.3 112 ايادة تمثيل الفتيات في األنشطة والمناسبات الوطنية  10

 2.29 المتوسط العام

عل  العوامل المؤثرة في تعايا  حد ما  إل ات قمواف: مفردات عينة الدراسة من الطالبات من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن
من ف،ات االستبيان  نية( وهو متوسط يق  في الف،ة الثا3.00من  2.29بمتوسط ) الوسطيقيم االنتما  المتعلقة بمستو  الوحدات 

عل  أداة الدراسة حد ما إل  ( وهي الف،ة التي تشير إل  خيار مواف 2.34إل   1.68الثإلثي ) من  . 
)  وماان خااإلل النتااا،  يتضاا  أن هنااا  تفاااوت فااي موافقااة مفااردات عينااة الدراسااة ماان الطالبااات تراوحاات متوسااطات مااوافقترم مااا بااين

( وهي متوساطات تتاراوح ماا باين الف،تاين الثانياة والثالثاة مان ف،اات االساتبيان الثإلثاي واللتاان تشايران إلا  ) موافا   2.03إل   2.47
داة الدراسة مما يوض  التفاوت في موافقة مفردات عينة الدراسة من الطالبات  حيث يتضا  مان النتاا،  إل  حد ما / مواف  ( عل  أ

والتااي تاام  ( 9   7أن مفااردات عينااة الدراسااة موافقااون علاا  العواماال المااؤثرة فااي تعايااا قاايم االنتمااا  أبراهااا تتمثاال فااي العبااارات رقاام )
                      -:راسة عليرا كالتاليترتيبرا تنااليائ حس  موافقة مفردات عينة  الد

" بالمرتبة  االنتما  قيم وار  سليمة إسإلمية تربية األبنا  تربية حيث من بالكامل بدورها األسرة قيام( وهي" 7جا ت العبارة رقم ) -
    .(3من 2.47األول  من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة من الطالبات عليرا بمتوسط )

." بالمرتبة الثانية من سليمة أسق عل   بينرم فيما والمناقشة الحوار ثقافة غرق عل  األسرة حث ( وهي" 9العبارة رقم )جا ت  -
 ( 3من  2.42حيث موافقة مفردات عينة الدراسة من الطالبات عليرا بمتوسط )

 (10  8) رقم العبارات في تتمثل أبراها ما حد إل  موافقات الطالبات من الدراسة عينة مفردات أن النتا،  من يتض  كما
 -:كالتالي ما حد إل  عليرا أفراد موافقة حس  تنااليائ  ترتيبرا تم والتي
حاد ماا  إلا " بالمرتباة الخامساة مان حياث الموافقاة الادف  بعناصار شابابية إلا  مواقا  المسا،ولية( وهاي "8جا ت العبارة رقم )  -

 .(3من  2.30لمفردات عينة الدراسة من الطالبات بمتوسط )
" بالمرتبة الخامساة مان حياث الموافقاة  الوطنية والمناسبات األنشطة في الفتيات تمثيل ايادة ( وهي "10جا ت العبارة رقم )  -
 .(3من  2.28حد ما لمفردات عينة الدراسة من الطالبات بمتوسط ) إل 
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( يوضح " استجابات عينة الدراسة من الطالبة الجامعية عل  العوامل المؤثرة في تعزيز قيم االنتماء 8جدول )
 والمتعلقة بمستوى الوحدات الكبرى " مجتمع الطالبة ،المؤسسة الجامعية، والمجتمع بمؤسساته 

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
بة المعياري

رت
ال
 

 ال أوافق حد ما إلىأوافق  أوافق

 % ك % ك % ك

توظيااااااا  المقاااااااررات الدراساااااااية لتنمياااااااة االنتماااااااا  لاااااااد     1
 3 619. 2.25 9.7 29 55.3 166 35 105 الطالبات.

دعاااااو  كباااااار المسااااا،ولين فاااااي مجااااااالت متخصصاااااة   2
 10 681. 2.13 17.3 52 52 156 30.7 92 مختلفة لمناقشة الطالبات في قضايا الوطن.

تحفياااا المجاااالق االستشاااارية بالجامعاااة علااا  تعاياااا   3
 7 656. 2.18 14 42 53.7 161 32.3 97 قيم االنتما  للطالبات.

 7 668. 2.18 15 45 52.3 157 32.7 98 االهتمام بوض  برام  التثقي  الوطني للطالبات .  4

تاوفير وكالاة الكلياة لشاؤون الطاإل  فارج للمشااركة فاي   5
 1 670. 2.28 12.3 37 47.3 142 40.3 121 الوطنيةالمناسبات 

بدورها من حيث تسليط الضو  عل   ا عإلمقيام وسا،ل   6
 1 674. 2.28 12.7 38 47 141 40.3 121 . أهمية االنتما  و التمس  ب،

سيادة مناخ ديمقراطي فاي الجامعاة يشاج  الطالباات   7
 4 662. 2.24 12.7 38 50.3 151 37 111 عل  الحوار البنا  للقضايا المجتمعية.

تعاياااااا الشاااااراكة باااااين المؤسساااااة الجامعياااااة والمؤسساااااات   8
 5 660. 2.23 13 39 51.3 154 35.7 107 المجتمعية األخر  في سبيل تعمي  الوعي باالنتما .

تقاااديم جاااوا،ا تشاااجيعية للطالباااات المتميااااات فاااي العمااال   9
 6 668. 2.22 13.7 41 50.7 152 35.7 107 التطوعي.

تنفيااذ محاضااارات تساااترد  تعمياا  الاااوعي الاااوطني لاااد   10
 9 697. 2.14 18.3 55 49.7 149 32 96 الطالبات.

 2.21 المتوسط العام

علا   حاد ماا  إلا ات قاموافن خاإلل النتاا،  الموضاحة أعاإل  يتضا  أن: مفاردات عيناة الدراساة مان الطالباات م
( وهااو 3.00 ماان 2.21بمتوسااط ) كباار الالعواماال المااؤثرة فااي تعايااا قاايم االنتمااا  المتعلقااة بمسااتو  الوحاادات 

( وهاي الف،اة التاي تشاير إلا  2.34إلا   1.68مان ف،اات االساتبيان الثإلثاي ) مان  نياةمتوسط يقا  فاي الف،اة الثا
                                       .عل  أداة الدراسة حد ما إل  خيار مواف 

عل    ( 2.13  2.28حد ما التي تراوحت بين ) إل  حيث يتض  من النتا،  أن مفردات عينة الدراسة موافقون
والتي تم ترتيبرا تنااليائ حس   ( 1  6   5العوامل المؤثرة في تعايا قيم االنتما  أبراها تتمثل في العبارات رقم )

-:الدراسة عليرا كالتالي مفردات عينة ل حد ما  إلي موافقةال  
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 الوطنية المناسبات في للمشاركة فرج الطإل  لشؤون الكلية وكالة توفير( وهي" 6  5جا ت العبارة رقم ) - 
" بالمرتبة األول  من  .ب، التمس  و االنتما  أهمية عل  الضو  تسليط حيث من بدورها ا عإلم وسا،ل قيام  

    (3من 2.28عينة الدراسة من الطالبات عليرا بمتوسط )مفردات ل حد ما إل  موافقةالحيث 
ة من لث" بالمرتبة الثاالطالبات لد  االنتما  لتنمية الدراسية المقررات توظي   ( وهي" 1جا ت العبارة رقم ) -

 ( .3من  2.25حيث موافقة مفردات عينة الدراسة من الطالبات عليرا بمتوسط )
 " االنتماء قيم تعزيز في المؤثرة الدراسة من الطالبة الجامعية عل  العوامل( يوضح " استجابات عينة 9جدول )

 الرتبة المتوسط  العوامل 

 1 2.38 مستوى الوحدات الصغرى) الطالبة الجامعية(.

الطالبية(. األنشطةمستوى الوحدات الوسطي) جماعات   
2.29 

2 

،المجتمع بمؤسساته(مستوى الوحدات الكبرى)مجتمع الطالبة، المؤسسة الجامعية   
2.21 

3 

 2.29 المتوسط العام

علا   حاد ماا  إلا ات قامواف: مفاردات عيناة الدراساة مان الطالباات ن خالل النتائج الموضحة أعاله يتضـح أنم
بمتوسااااط  ( كباااار ال )الصاااا ر   الوسااااط  العواماااال المااااؤثرة فااااي تعايااااا قاااايم االنتمااااا  المتعلقااااة بمسااااتو  الوحدات

أن هناا  تفااوت فاي   علا  أداة الدراساة حاد ماا إلا  ( وهي الف،ة التي تشير إل  خيار مواف 3.00 من 2.29)
فجااا ت االسااتجابات بالموافقااة علاا  العواماال علاا  مسااتو  الوحاادات  موافقااة مفااردات عينااة الدراسااة ماان الطالبااات

حااد مااا ثاام الوحاادات  إلاا    تليرااا العواماال علاا  مسااتو  الوحاادات الوسااط  بالموافقااةاألولفااي الترتياا   الصاا ر 
                                                           الكبر  .

( يوضح مصفوفة االرتباط  بين المتغيرات الشخصية للطالبات والعوامل المؤثرة في تعزيز قيم 10جدول رقم )
 االنتماء لدى الطالبات باستخدام سبيرمان 

 العوامل 

 المتغيرات الشخصية 

على مستوى 
 الوحدات الصغرى 

على مستوى 
 الوحدات المتوسطة 

على مستوى   
 الوحدات الكبرى

 0.93 0.86 0.035 السن

 0.009 0.006 0.003- نوع الكلية

ال توجد ارتباطات  دالة بين المت يرات الشخصية للطالبات والعوامل المؤثرة :  يتضح من الجدول السابق أن 
 .في تعايا قيم االنتما 
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جدول  االجتماعيات: األخصائياتلعوامل المؤثرة في تعزيز قيم االنتماء من وجهه نظر مجتمع الدراسة من ب /ا
تعزيز قيم      العوامل المؤثرة في عل   االجتماعيات األخصائياتاستجابات مجتمع الدراسة من  ( يوضح "11)

 30ن=                        "االنتماء المتعلقة بمستوى الوحدات الصغرى "الطالبة الجامعية 

 العبارات م

 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
بة المعياري

الرت
 

 أوافق
حد  إلىأوافق 

 ما
 ال أوافق

 % ك % ك % ك

 4 534. 2.70 3.3 1 23.3 7 73.3 22 الصحيحة من أجل تعايا االنتما . ا سإلميةغرق القيم  1

لخاو  الحياااة العلمياة وااللتحااا   األساسايةإماداد الطالباة بالمرااارات  2
 8 479. 2.67 0 0 33.3 10 66.7 20 بسو  العمل.

قيمااااي قااااادر علاااا  غاااارق كاااال ساااالو  ايجااااابيي فااااي نفااااوق  إطااااارتحدياااد  3
 10 571. 2.53 3.3 1 40 12 56.7 17 الطالبات

حااااث الطالباااااة علااااا  المحافظاااااة علاااا  مقااااادرات الاااااوطن ومكتسااااابات،  4
 9 556. 2.63 3.3 1 30 9 66.7 20 التنموية.

 1 406. 2.80 0 0 20 6 80 24 الردامة.  األفكارتبصير الطالبة ووقايترا من الوقو  في خطر  5

 4 534. 2.70 3.3 1 23.3 7 73.3 22 المجتم حث الطالبة عل  أن تؤمن بأهمية الجرود الذاتية لخدمة  6

 4 534. 2.70 3.3 1 23.3 7 73.3 22 تشجي  الطالبة عل  المشاركة في مشروعات تنمية المجتم  7

 4 466. 2.70 0 0 30 9 70 21 تعري  الطالبة باألنظمة والقوانين السا،دة في المجتم  8

 3 520. 2.73 3.3 1 20 6 76.7 23 تكون دا،ما في مقدمة من يعملون لصال  الوطن أنحث الطالبة  9

فااااااي الحياااااااة عناااااادما تتحماااااال  أهميتراااااااالطالبااااااة بايااااااادة  إقنااااااا  10
 2 430. 2.77 0 0 23.3 7 76.7 23 المس،ولية

 2.70 العام المتوسط

 العوامل عل  قاتمواف االجتماعيات األخصا،ياتمن  مفردات مجتم   الدراسة :من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن
( وهو متوسط يق  في الف،ة 3.00من  2.70بمتوسط ) الص ر  الوحدات بمستو  المتعلقة االنتما  قيم تعايا في المؤثرة

.حيث  ( وهي الف،ة التي تشير إل  خيار مواف  عل  أداة الدراسة3.00إل   2.35الثإلثي ) من  االستبيانالثالثة من ف،ات 
ما بين  ناالجتماعية تراوحت متوسطات موافقتر األخصا،يةدور  موافقون عل  الدراسةمجتم  مفردات يتض  من النتا،  أن 

عليرا  الدراسة عينة مفردات والتي تم ترتيبرا تنااليائ حس  موافقة  (9 10 5 أبراها تتمثل في العبارات رقم )( 2.53  2.80)
 كالتالي:

بالمرتبة األول  من حياث " الردامة األفكار خطر في الوقو  من ووقايترا الطالبة تبصير( وهي" 5) جا ت العبارة رقم -
 .( 3من  2.80عليرا بمتوسط ) الطالباتمن  مفردات عينة الدراسةموافقة 
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 لثانياةبالمرتباة ا" . المسا،ولية تتحمال عنادما الحيااة فاي أهميتراا باياادة الطالباة إقناا ( وهاي" 10جاا ت العباارة رقام ) -
 .( 3من  2.77عليرا بمتوسط ) الطالباتمن  الدراسة عينةمفردات من حيث موافقة 

 ةلثاالثا بالمرتباة"  الاوطن لصاال  يعملاون مان مقدماة فاي دا،ماا تكون أن الطالبة حث" وهي( 9) رقم العبارة جا ت -3
 ( .3 من 2.73) بمتوسط عليرا الطالبات من الدراسة عينة مفردات موافقة حيث من

العوامل المؤثرة في تعزيز قيم االجتماعيات عل   األخصائيات من الدراسة  مجتمع استجابات ( يوضح "12)  جدول
 30ن=    بمستوى الوحدات  المتوسطة " جماعات األنشطة الطالبية االنتماء والمتعلقة

 العبارات م

 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
بة المعياري

الرت
 

 أوافق
 إلىأوافق 

 حد ما
 ال أوافق

 % ك % ك % ك

جماعاااات لألنشاااطة الطإلبياااة تعناااي بتعميااا  قااايم االنتماااا  لاااد   إنشاااا  1
 9 621. 2.40 6.7 2 46.7 14 46.7 14 الطالبات.

 10 606. 2.33 6.7 2 53.3 16 40 12 مسابقات ثقافية بين الطالبات ترد  إل  رف  ثقافة االنتما . إقامة 2

 7 504. 2.57 0 0 43.3 13 56.7 17 حرج األسرة عل  غرق قيم المشاركة وااللتاام في نفوق الطالبات. 3

تنظيم أسابي  عامة تمارق خإللرا أنشطة تسترد  رف  الحق الاوطني  4
 8 681. 2.47 10 3 33.3 10 56.7 17 للطالبات 

 3 534. 2.70 3.3 1 23.3 7 73.3 22 بضرورة ح  الوطن .تفعيل دور األسرة في توعية أبنا،را  5

 6 563. 2.60 3.3 1 33.3 10 63.3 19 تنظيم مشروعات جماعية لتعايا قيم االنتما . 6

ساليمة  إسإلميةقيام األسرة بدورها بالكامل من حيث تربية األبنا  تربية  7
 2 449. 2.73 0 00 26.7 8 73.3 22 وار  قيم االنتما 

 5 490. 2.63 0 0 36.7 11 63.3 19 الدف  بعناصر شبابية إل  مواق  المس،ولية 8

حث األسرة عل  غرق ثقافة الحوار والمناقشاة فيماا بيانرم  علا  أساق   9
 1 379. 2.83 0 0 16.7 5 83.3 25 سليمة.

 3 534. 2.70 3.3 1 23.3 7 73.3 22 ايادة تمثيل الفتيات في األنشطة والمناسبات الوطنية  10

 2.60 العام المتوسط

 العوامل عل  اتموافق االجتماعيات األخصا،ياتمن  الدراسة مجتم  مفردات  :من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن
( وهو متوسط يق  في الف،ة الثالثة 3.00من  2.60بمتوسط ) الوسط  الوحدات بمستو  المتعلقة االنتما  قيم تعايا في المؤثرة

. التي تشير إل  خيار مواف  عل  أداة الدراسة  
 ما بين نومن خإلل النتا،  يتض  أن هنا  تفاوت في موافقة مفردات عينة الدراسة من الطالبات تراوحت متوسطات موافقتر

( وهي متوسطات تتراوح ما بين الف،تين الثانية والثالثة من ف،ات االستبيان الثإلثي واللتان تشيران إل  )  2.33إل   2.60) 
الدراسة موافقون عل   العوامل  مجتم مواف  إل  حد ما / مواف  ( عل  أداة الدراسة  حيث يتض  من النتا،  أن مفردات 
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والتي تم ترتيبرا تنااليائ حس  موافقة مفردات عينة   ( 7  9العبارات رقم )المؤثرة في تعايا قيم االنتما  أبراها تتمثل في 
:الدراسة عليرا كالتالي  

"  سليمة أسق عل   بينرم فيما والمناقشة الحوار ثقافة غرق عل  األسرة حث " ( وهي9جا ت العبارة رقم ) - 
    (3من 2.83بالمرتبة األول  من حيث موافقة عليرا بمتوسط )

 قيم وار  سليمة إسإلمية تربية األبنا  تربية حيث من بالكامل بدورها األسرة قيام ( وهي"7العبارة رقم ) جا ت -
 ( .3من  2.73بمتوسط ) عليرا" بالمرتبة الثانية من حيث موافقة االنتما 

 رقم لعباراتا في تتمثل أبراها ما حد إل  اتموافق الطالبات من الدراسة عينة مفردات أن النتا،  من يتض  كما
من حيث الموافقة  عاشرة" بالمرتبة ال.االنتما  ثقافة رف  إل  ترد  الطالبات بين ثقافية مسابقات إقامة وهي " (2)

 (3من  2.33حد ما بمتوسط ) إل 
 االنتماء قيم تعزيز في العوامل المؤثرة االجتماعيات عل  األخصائيات من الدراسة  مجتمع استجابات ( يوضح "13جدول )

                                                    " المختلفة بمؤسساته والمجتمع الجامعية، ،المؤسسة الطالبة مجتمع"  الكبرى الوحدات بمستوى والمتعلقة

 العبارات م

 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
ة المعياري

تب
لر

 ا

 أوافق
 إلىأوافق 

 حد ما
 ال أوافق

 % ك % ك % ك

 9 556. 2.38 3.3 1 56.7 17 40 12 توظي  المقررات الدراسية لتنمية االنتما  لد  الطالبات.  1

دعاااو  كباااار المسااا،ولين فاااي مجااااالت متخصصاااة مختلفاااة لمناقشاااة  2
 9 556. 2.38 3.3 1 56.7 17 40 12 الطالبات في قضايا الوطن.

بالجامعاااة علااا  تعاياااا قااايم االنتماااا  تحفياااا المجاااالق االستشاااارية  3
 8 563. 2.40 3.3 1 53.3 16 43.3 13 للطالبات.

 6 568. 2.58 3.3 1 36.7 11 60 18 االهتمام بوض  برام  التثقي  الوطني للطالبات  4

تاااوفير وكالاااة الكلياااة لشاااؤون الطاااإل  فااارج للمشااااركة فاااي المناسااابات  5
 4 621. 2.60 6.7 2 26.7 8 66.7 20 الوطنية

بدورها من حيث تسليط الضو  عل  أهمية االنتما   ا عإلمقيام وسا،ل  6
 4 498. 2.60 0 0 40 12 60 18 و التمس  ب،.

سيادة منااخ ديمقراطاي فاي الجامعاة يشاج  الطالباات علا  الحاوار  7
 2 479. 2.68 0 0 33.3 10 66.7 20 البنا  للقضايا المجتمعية.

الجامعيااة والمؤسسااات المجتمعيااة األخاار  تعايااا الشااراكة بااين المؤسسااة  8
 3 490. 2.63 0 0 36.7 11 63.3 19 في سبيل تعمي  الوعي باالنتما .

 1 430. 2.78 0 0 23.3 7 76.7 23 تقديم جوا،ا تشجيعية للطالبات المتمياات في العمل التطوعي. 9

 7 629. 2.50 6.7 2 36.7 11 56.7 17 تنفيذ محاضرات تسترد  تعمي  الوعي الوطني لد  الطالبات. 10

 2.55 العام المتوسط
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 العوامل عل  اتموافق االجتماعيات األخصا،ياتمن  الدراسة مجتم  مفردات  :من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن
( وهو متوسط يق  في الف،ة 3.00من  2.55بمتوسط ) كبر ال الوحدات بمستو  المتعلقة االنتما  قيم تعايا في المؤثرة

      . الثالثة التي تشير إل  خيار مواف  عل  أداة الدراسة
الدراسة موافقون عل  العوامل المؤثرة في تعايا قيم االنتما  أبراها  مجتم حيث يتض  من النتا،  أن مفردات 

-:الدراسة عليرا كالتالي  مجتم والتي تم ترتيبرا تنااليائ حس  موافقة مفردات  ( 7  9تتمثل في العبارات رقم )  
." التطوعي العمل في المتمياات للطالبات تشجيعية جوا،ا تقديم " ( وهي9جا ت العبارة رقم ) - 

    (3من 2.78الدراسة عليرا بمتوسط ) مجتم بالمرتبة األول  من حيث موافقة مفردات 
 للقضايا البنا  الحوار عل  الطالبات يشج  الجامعة في ديمقراطي مناخ سيادة ( وهي"7رقم ) جا ت العبارة -

 ( .3من  2.68الدراسة عليرا بمتوسط ) مجتم بالمرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات " المجتمعية
  من الدراسة مجتمع نظر وجهه من االنتماء قيم تعزيز في المؤثرة العوامل ( يوضح "14جدول )

 :االجتماعيات" األخصائيات

 العوامل 

المتوسط 

 الرتبة الحسابي

 )الطالبة الجامعية(مستوي الوحدات الصغرى
2.70 

1 

الطالبية( األنشطة)جماعات مستوي الوحدات الوسطي  
2.60 

2 

(.المختلفة بمؤسساته  والمجتمع الجامعية، ،المؤسسة الطالبة مجتمع)الكبرى الوحدات مستوى ). 
2.55 

3 

 2.61 المتوسط العام

 قيم تعايا في المؤثرة العوامل عل  قاتمواف االجتماعيات األخصا،ياتمن  مفردات مجتم   الدراسة :من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن
( وهو متوسط يق  في الف،ة الثالثة التي تشير إل  خيار 3.00من  2.61بمتوسط ) الكبر ( الوحدات) الص ر   الوسط   مستو  عل  االنتما 

العوامل عل  مستو   األولجا  في الترتي   :كالتالي عليرا الدراسة  مجتم  مفردات موافقة حس  تنااليائ  ترتيبرا تم والتي  مواف  عل  أداة الدراسة
.ثالث الوحدات الكبر الوحدات الص ر   والترتي  الثاني الوحدات الوسط   والترتي  ال  

يوضح مصفوفة االرتباط  بين المتغيرات الشخصية لألخصائيات  والعوامل المؤثرة في قيمة االنتماء لدى  (15جدول رقم )
 الطالبات باستخدام سبيرمان

 العوامل 

 المتغيرات الشخصية 

على مستوى 
 الوحدات الصغرى 

على مستوى 
 الوحدات المتوسطة 

على مستوى   
 الوحدات الكبرى

 0.244 0.216 * 0.426 السن
 0.302 0.122 * 0.363 سنوات الخبرة
  0.05دال عند * 
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بين السن وسنوات  0.05عند مستو  معنوية  إحصا،ياهنا  عإلقة دالة :  يتضح من الجدول السابق أن
 الخبرة والعوامل المؤثرة عل  االنتما  في الوحدات الص ر  .

( يوضح داللة الفروق بين العوامل المؤثرة في تعزيز قيم االنتماء كما تدركها الطالبات 16جدول رقم )
 االجتماعيات وذلك باستخدام مان ويتني واألخصائيات

  األبعاد
 ن المجموعات

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب
 zقيمة 

مستوى 

 الداللة

العوامل 

على 

مستوى 

الوحدات 

 الصغرى 

 159.08 47723 4.36 23.8 300 الطالبات

- 3.881 
دال عند 

0.01 
 229.73 6892 .3 26.9 30 األخصائيات

العوامل 

على 

مستوى 

الوحدات 

 المتوسطة 

 159.10 47730 4.17 22.88 300 الطالبات

- 3.870 
دال عند 

0.01 
 229.50 6885 3.78 25.97 30 األخصائيات

العوامل 

على 

مستوى 

الوحدات 

 الكبرى 

 158.54 47563 4.59 22.1 300 الطالبات

- 4.209 
دال عند 

0.01 
 235.05 7051 2.79 25.47 30 األخصائيات

بين كل من العوامل المؤثرة  0.01عند مستو  معنوية  إحصا،ياوجود فرو  دالة  يتضح من الجدول السابق
 في تعايا قيم االنتما  كما تدركرا الطالبات واألخصا،يات االجتماعيات .

ما األدوار الفعلية الممارسة لألخصا،ية االجتماعية  لتعايا قيم  الثاني :التساؤل عل   باإلجابة متعلقةنتائج 
نورة بنت عبد الرحمن؟  األميرةاالنتما  لطالبات جامعة   

    من وجهه نظر مفردات عينة الدراسة من الطالبات:أ/ 
 تجاه االجتماعية لألخصائية الممارس الفعلي ( يوضح " استجابات عينة الدراسة من طالبات الجامعة علي الدور17جدول )
300ن=  " الصغرى الوحدات مستوى االنتماء قيم تعزيز في المؤثرة العوامل  

 العبارات م

 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
ة المعياري

تب
لر

 ا

 أوافق
حد  إلىأوافق 

 ما
 ال أوافق

 % ك % ك % ك

حااث الطالبااة علاا  االلتاااام بالصااورة الطيبااة والقاادوة الحساانة  1
 2 529. 2.67 3 9 26.7 80 70.3 211 بين الاميإلت داخل الجامعة وخارجرا.

 1 515. 2.70 2.7 8 25 75 72.3 217 معرا في الرأ  األخر.حث الطالبة عل  احترام من يختل   2
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 العبارات م

 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
ة المعياري

تب
لر

 ا
 أوافق

حد  إلىأوافق 
 ما

 ال أوافق

 % ك % ك % ك

تبصير الطالبة باألخطار التي ترادد وطنراا وتحصاينرا ضاد  3
 6 619. 2.58 7 21 27.7 83 65.3 196 األفكار السلبية.

التوعيااة الدينيااة للطالبااة والتااي تحثرااا علاا  الموضااوعية فااي  4
 5 585. 2.59 5 15 31 93 64 192 الحكم عل  األمور.

الحااااااارج علااااااا  االفتخاااااااار برماااااااوا الاااااااوطن وقيادتااااااا، أماااااااام  5
 3 572. 2.60 4.3 13 31.3 94 64.3 193 .الطالبات

 3 600. 2.60 6 18 27.7 83 66.3 199 مساعدة الطالبة عل  مواجرة الض وط الحياتية.  6

معالجااااااااة بعاااااااا  المفاااااااااهيم الخاط،ااااااااة للطالبااااااااة والمتعلقااااااااة   7
 8 578. 2.55 4.3 13 36 108 59.7 179 بالمشاركة المجتمعية.

 8 578. 2.55 4.3 13 36 108 59.7 179 مساعدة الطالبة علي نبذ التمييا بين الناق. 8

 10 575. 2.51 4 12 40.7 122 55.3 166 تعمي  اعتااا الطالبة بثوابت االنتما  والوحدة الوطنية.  9

 7 576. 2.57 4.3 13 34 102 61.7 185 مساعدة الطالبة علي االلتاام بالقوانين والنظم. 10

 2.60 المتوسط العام

الدور الفعلي الممارق  عل  ات: مفردات عينة الدراسة من الطالبات موافقمن خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن
( 3.00من  2.60)بمتوسط لألخصا،ية االجتماعية تجا  العوامل المؤثرة في تعايا قيم االنتما  مستو  الوحدات الص ر  

( وهي الف،ة التي تشير إل  خيار مواف  3.00إل   2.35وهو متوسط يق  في الف،ة الثالثة من ف،ات االستبيان الثإلثي ) من 
 عل  أداة الدراسة.

االجتماعية تراوحت المتوسطات موافقترم ما  األخصا،يةحيث يتض  من النتا،  أن مفردات عينة الدراسة موافقون عل  دور 
( والتي تم ترتيبرا تنااليائ حس  موافقة مفردات عينة  الدراسة  1  2( أبراها تتمثل في العبارات رقم )2.51  2.70بين )

-عليرا كالتالي:  
ة األولا  ( وهي" حث الطالبة عل  احترام من يختل  معرا في الرأ  األخار. " بالمرتبا2جا ت العبارة رقم ) -

 ( .3من  2.70من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة من الطالبات عليرا بمتوسط )
حاااث الطالبااة علااا  االلتاااام بالصاااورة الطيبااة والقااادوة الحساانة باااين الاااميإلت داخااال ( وهااي" 1جااا ت العبااارة رقااام ) -

لباااات عليرااا بمتوساااط " بالمرتباااة الثانيااة ماان حياااث موافقااة مفااردات عيناااة الدراسااة ماان الطاالجامعااة وخارجرااا.
 ( .3من  2.67)
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 االجتماعية لألخصائية الممارس الفعلي الدور علي الجامعة طالبات من الدراسة عينة استجابات"  يوضح ("18جدول )
( الطالبية األنشطة جماعات) الوسط  الوحدات مستوي االنتماء قيم تعزيز في المؤثرة العوامل تجاه  

 العبارات م

 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
ة المعياري

تب
لر

 ا

 أوافق
أوافق الى حد 

 ما
 ال أوافق

 % ك % ك % ك

تعااديل األفكااار الخاط،ااة لااد  جماعااات الطالبااات بااأن المشاااركة  1
 9 624. 2.46 7 21 40.3 121 52.7 158 في خدمة المجتم  نو  من الرفاهية.

المساااااهمة فااااي إكسااااا  جماعااااات الطالبااااات ساااالوكيات إيجابيااااة   2
 3 542. 2.56 2.3 7 39.3 118 58.3 175 للحفاظ عل  المجتم .

 4 608. 2.53 6 18 34.7 104 59.3 178 الطالبات في جماعات الخدمة العامة التطوعية. إشرا  3

 5 591. 2.52 5 15 37.3 112 57.7 173 مساعدة جماعات الطالبات عل  تكوين عإلقات طيبة بينرم. 4

حاااث المجاااالق االستشاااارية علااا  ضااارورة االهتماااام بتعاياااا قااايم  5
 7 614. 2.47 6.3 19 40.3 121 53.3 160 االنتما  ضمن أنشطترا.

 1 565. 2.57 3.7 11 36 108 60.3 181 السعي ل رق ثقافة العمل الجماعي ونبذ الفردية بين الطالبات 6

 1 565. 2.57 3.7 11 36 108 60.3 181 الطالبات استخدام أسالي  التفكير الجماعي في الحياة الجامعية .تعليم  7

 9 624. 2.46 7 21 40.3 121 52.7 158 اقتراح أنشطة طإلبية جماعية جديدة تساهم في تعايا االنتما .  8

تادعيم قادرات جماعاات األنشااطة الطإلبياة علا  تحمال مساا،ولية   9
 6 598. 2.49 5.3 16 40.7 122 54 162 المشاركة في القضايا المجتمعية.

تااااااوفير الجااااااوا،ا والراااااادايا للطالبااااااات المشاااااااركات فااااااي األنشااااااطة  10
 7 619. 2.47 6.7 20 39.7 119 53.7 161 والبرام  المجتمعية.

 2.51 المتوسط

 الممارق الفعلي الدور عل  ينموافق الطالباتمن  مفردات عينة الدراسة :النتائج الموضحة أعاله يتضح أن من خالل
( وهو 3.00من  2.51)بمتوسط  الوسطي الوحدات مستو  االنتما  قيم تعايا في المؤثرة العوامل تجا  االجتماعية لألخصا،ية

( وهي الف،ة التي تشير إل  خيار مواف  عل  3.00إل   2.35الثإلثي ) من  االستبيانمتوسط يق  في الف،ة الثالثة من ف،ات 
االجتماعية تراوحت متوسطات  األخصا،يةدور  موافقون عل  الدراسة عينةمفردات .حيث يتض  من النتا،  أن  أداة الدراسة

 عينة مفردات برا تنااليائ حس  موافقة والتي تم ترتي ( 7  6أبراها تتمثل في العبارات رقم )( 2.46  2.57موافقترم ما بين )
عليرا كالتالي: الدراسة  
   الجامعياة الحيااة فاي الجمااعي التفكيار أساالي  اساتخدام الطالباات تعلايم( وهاي" 7  6جا ت العباارة رقام ) -

مفاردات " بالمرتباة األولا  مان حياث موافقاة  الطالباات باين الفردياة ونباذ الجماعي العمل ثقافة ل رق السعي
 ( .3من  2.57عليرا بمتوسط ) الطالباتمن  الدراسة عينة
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( يوضح " استجابات عينة الدراسة من طالبات الجامعة علي الدور الفعلي الممارس 19جدول )
مجتمع الطالبة  " الكبرىلألخصائية االجتماعية تجاه العوامل المؤثرة في تعزيز قيم االنتماء مستوي الوحدات 

 "مع بمؤسساته المختلفة ،المؤسسة الجامعية، والمجت

 العبارات م

 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
ة المعياري

تب
لر

 ا

 أوافق
أوافق الى حد 

 ما
 ال أوافق

 % ك % ك % ك

تحفيااااا المجااااالق االستشااااارية لايااااادة مشاااااركة الطالبااااات فااااي  1
 2 592. 2.51 5 15 39.3 118 55.7 167 أنشطة خدمة المجتم .

األسااتاذات علاا  أهميااة مشاااركترن للطالبااات فااي أنشااطة  حااث 2
 4 598. 2.49 5.3 16 40.7 122 54 162 خدمة المجتم .

استثمار الموارد وا مكانات المتاحة بالجامعة لتنفياذ األنشاطة   3
 2 636. 2.51 7.7 23 34 102 58.3 175 لتعايا قيم االنتما . 

الطالبااااات علاااا  نبااااذ تنظاااايم لقااااا ات ماااا  علمااااا  الاااادين لحااااث  4
 10 697. 2.36 12.7 38 38.3 115 49 147 التعص .

مطالبااة التنظيمااات الجامعيااة بتري،ااة المناااخ المناساا  لمشاااركة  5
 5 655. 2.46 9 27 35.7 107 55.3 166 الطالبات في األنشطة المجتمعية.

 9 664. 2.37 10.3 31 42 126 47.7 143 تنظيم مسابقات حول عادات وتقاليد الشعو . 6

 8 680. 2.41 11 33 37.3 112 51.7 155 تنظيم معسكرات الخدمة العامة وتجميل الجامعة والبي،ة. 7

 7 643. 2.43 8.3 25 40 120 51.7 155 تنظيم الندوات التي تثير اهتمام الطالبات بقضايا المجتم . 8

تدعيم االتصال بالمنظمات التطوعية لإلستفادة من خدماترا    9
 5 685. 2.46 11 33 32.3 97 56.7 170 في تعايا قيم انتما  الطالبات.

المطالبة بتوفير مناخ ديمقراطي يشاج  طالباات الجامعاة علا   10
 1 645. 2.53 8.3 25 30 90 61.7 185 الحوار ا يجابي"

 2.45 المتوسط العام

 الممارق الفعلي الدور عل  قاتمواف الطالباتمن  مفردات عينة الدراسة :خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أنمن 
( وهو 3.00من  2.45بمتوسط ) الكبر  الوحدات مستو  االنتما  قيم تعايا في المؤثرة العوامل تجا  االجتماعية لألخصا،ية

( وهي الف،ة التي تشير إل  خيار مواف  عل  3.00إل   2.35الثإلثي ) من  االستبيانمتوسط يق  في الف،ة الثالثة من ف،ات 
االجتماعية تراوحت متوسطات  األخصا،يةدور  موافقون عل  الدراسة عينةمفردات .حيث يتض  من النتا،  أن  أداة الدراسة
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 عينة مفردات والتي تم ترتيبرا تنااليائ حس  موافقة  ( 3 10رقم ) أبراها تتمثل في العبارات( 2.36  2.53موافقترم ما بين )
-عليرا كالتالي: الدراسة  

 "ا يجاااابي الحاااوار علااا  الجامعاااة طالباااات يشاااج  ديمقراطاااي منااااخ بتاااوفير المطالباااة( وهاااي" 10جاااا ت العباااارة رقااام ) -
 ( 3من  2.53عليرا بمتوسط ) الطالباتمن  الدراسة عينةمفردات بالمرتبة األول  من حيث موافقة 

  المجتماا  خدمااة أنشاطة فااي الطالبااات مشااركة لايااادة االستشااارية المجاالق تحفيااا( وهااي" 1 3جاا ت العبااارة رقام ) -
مان حياث موافقاة  لثانياةبالمرتباة ا" . االنتماا  قايم لتعاياا األنشاطة لتنفياذ بالجامعاة المتاحة وا مكانات الموارد استثمار
 .( 3من  2.51عليرا بمتوسط ) الطالباتمن  الدراسة عينةمفردات 

 لألخصائية الممارس الفعلي الدور( يوضح " استجابات عينة الدراسة من طالبات الجامعة علي 20جدول )
 300ن=      االنتماء قيم تعزيز في المؤثرة العوامل تجاه االجتماعية

 الرتبة المتوسط   الدور الفعلي لألخصائية االجتماعية

 1 2.60 الصغرى) الطالبة الجامعية(.مستوى الوحدات 

الطالبية(. األنشطةمستوى الوحدات الوسطي) جماعات   
2.51 

2 

( المختلفة بمؤسساته والمجتمع الجامعية، ،المؤسسة الطالبة مجتمعمستوى الوحدات الكبرى)  2.45 
3 

 2.52 المتوسط العام

 الفعلي الدور عل  اتموافق الطالباتمن  الدراسةمفردات عينة  :من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن
الوحدات مستو  االنتما  قيم تعايا في المؤثرة العوامل تجا  االجتماعية لألخصا،ية الممارق  

 االستبيان( وهو متوسط يق  في الف،ة الثالثة من ف،ات 3.00من  2.52بمتوسط ) (الكبر  ) الص ر   الوسط  
ة  وجا  مستو  الدراس ( وهي الف،ة التي تشير إل  خيار مواف  عل  أداة3.00إل   2.35الثإلثي ) من 

يليرا في الترتي  الثاني الوحدات الوسط  ثم الوحدات الكبر .   األولالوحدات الص ر  بالترتي    
ب / الدور الفعلي الممارس لألخصائية االجتماعية تجاه العوامل المؤثرة في تعزيز قيم االنتماء من وجهه نظر مجتمع 

 الدراسة من األخصائيات االجتماعيات: 
وجهه نظر من الدور الفعلي الممارس لألخصائية االجتماعية تجاه العوامل المؤثرة في تعزيز قيم االنتماء ( 21جدول )

      (الجامعية الطالبة) الصغرى الوحدات مستوى عل  االجتماعيات األخصائياتمجتمع الدراسة من 

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
بة المعياري

الرت
 

حد  إل أوافق  أوافق
 أوافق ال ما

 % ك % ك % ك
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 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
بة المعياري

الرت
 

حد  إل أوافق  أوافق
 أوافق ال ما

 % ك % ك % ك

حث الطالبة علا  االلتااام بالصاورة الطيباة والقادوة  1
 الجامعة وخارجرا.الحسنة بين الاميإلت داخل 

28 93.3 2 6.7 
0 0 2.93 .253 1 

حاااث الطالباااة علااا  احتااارام مااان يختلااا  معراااا فاااي  2
 الرأ  األخر.

27 90 3 10 
0 0 2.90 .305 2 

تبصاااااير الطالبااااااة باألخطااااااار التاااااي تراااااادد وطنرااااااا  3
 وتحصينرا ضد األفكار السلبية.

25 83.3 4 13.3 

1 3.3 2.80 .484 10 

للطالبااااااااة والتاااااااي تحثراااااااا علاااااااا  التوعياااااااة الدينياااااااة  4
 الموضوعية في الحكم عل  األمور.

25 83.3 5 16.7 
0 0 2.83 .379 7 

الحرج عل  االفتخار برموا الوطن وقيادت، أمام  5
 .الطالبات

26 86.7 4 13.3 

0 0 2.87 .345 3 

 3 434. 2.87 3.3 1 6.7 2 90 27 مساعدة الطالبة عل  مواجرة الض وط الحياتية.  6

معالجااااااااة بعااااااااا  المفاااااااااهيم الخاط،اااااااااة للطالباااااااااة   7
 والمتعلقة بالمشاركة المجتمعية.

25 83.3 4 13.3 

1 3.3 2.80 .484 9 

 3 434. 2.87 3.3 1 6.7 2 90 27 مساعدة الطالبة علي نبذ التمييا بين الناق. 8

تعميااا  اعتاااااا الطالباااة بثوابااات االنتماااا  والوحااادة   9
 الوطنية.

26 86.7 3 10 
1 3.3 2.83 .461 7 

 3 434. 2.87 3.3 1 6.7 2 90 27 مساعدة الطالبة علي االلتاام بالقوانين والنظم. 10

 2.86 العام متوسطال

 الدور عل  قاتمواف االجتماعيات األخصا،ياتمن  الدراسة مجتم  مفردات  :من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن
( وهو 3.00من  2.86بمتوسط )  الص ر  الوحدات مستو  عل  االنتما  قيم تعايا في المؤثرة العوامل تجا  الممارق الفعلي

. متوسط يق  في الف،ة الثالثة التي تشير إل  خيار مواف  عل  أداة الدراسة  
أبراها تتمثل في العبارات  الممارق الفعلي الدورالدراسة موافقون عل    مجتم حيث يتض  من النتا،  أن مفردات 

-:موافقة عليرا كالتاليالوالتي تم ترتيبرا تنااليائ حس   ( 2  1رقم )  
 داخل الاميإلت بين الحسنة والقدوة الطيبة بالصورة االلتاام عل  الطالبة حث " ( وهي1جا ت العبارة رقم ) - 

    (3من 2.93الدراسة عليرا بمتوسط ) مجتم بالمرتبة األول  من حيث موافقة مفردات " وخارجرا الجامعة
بالمرتبة الثانية من حيث موافقة " .األخر الرأ  في معرا يختل  من احترام عل  الطالبة حث ( وهي"2جا ت العبارة رقم ) -

 ( .3من  2.90الدراسة عليرا بمتوسط ) مجتم مفردات 
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( يوضح " الدور الفعلي الممارس لألخصائية االجتماعية تجاه العوامل المؤثرة في تعزيز قيم االنتماء من وجهه نظر 22جدول)
       مستوي الوحدات الوسط  )جماعات األنشطة الطالبية( االجتماعيات عل  األخصائياتمجتمع الدراسة من 

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
بة اريالمعي

الرت
 

حد  إل أوافق  أوافق
 أوافق ال ما

 % ك % ك % ك

تعاااااديل األفكاااااار الخاط،اااااة لاااااد  جماعاااااات الطالباااااات باااااأن  1
 المشاركة في خدمة المجتم  نو  من الرفاهية.

25 83.3 4 13.3 
1 3.3 2.80 .484 3 

المسااااااهمة فااااااي إكسااااااا  جماعاااااات الطالبااااااات ساااااالوكيات   2
 إيجابية للحفاظ عل  المجتم .

26 86.7 4 13.3 
0 0 2.87 .345 1 

 10 546. 2.66 3.3 1 26.7 8 70 21 الطالبات في جماعات الخدمة العامة التطوعية. إشرا  3
مسااااعدة جماعاااات الطالباااات علااا  تكاااوين عإلقاااات طيباااة  4

 بينرم.
23 76.7 7 23.3 

0 0 2.77 .430 5 

حااث المجااالق االستشااارية علاا  ضاارورة االهتمااام بتعايااا  5
 قيم االنتما  ضمن أنشطترا.

25 83.3 5 16.7 
0 0 2.83 .379 2 

السااااعي ل اااارق ثقافااااة العماااال الجماااااعي ونبااااذ الفرديااااة بااااين  6
 الطالبات

23 76.7 7 23.3 
0 0 2.77 .430 5 

الجماااااعي فااااي تعلاااايم الطالبااااات اسااااتخدام أسااااالي  التفكياااار  7
 الحياة الجامعية .

22 73.3 8 26.7 

0 0 2.73 .449 7 

اقتااراح أنشااطة طإلبيااة جماعيااة جدياادة تساااهم فااي تعايااا   8
 االنتما .

22 73.3 8 26.7 
0 0 2.73 .449 7 

تااادعيم قااادرات جماعاااات األنشاااطة الطإلبياااة علااا  تحمااال   9
 مس،ولية المشاركة في القضايا المجتمعية.

24 80 6 20 

0 0 2.80 .406 3 

تااوفير الجااوا،ا والراادايا للطالبااات المشاااركات فااي األنشااطة  10
 والبرام  المجتمعية.

22 73.3 8 26.7 
0 0 2.73 .449 7 

 2.77 المتوسط العام
 الفعلي الدور عل  قاتمواف االجتماعيات األخصا،ياتمن  الدراسة مجتم  مفردات  :من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن

( وهو 3.00من  2.77بمتوسط )  وسط ال الوحدات مستو  عل  االنتما  قيم تعايا في المؤثرة العوامل تجا  الممارق
. متوسط يق  في الف،ة الثالثة التي تشير إل  خيار مواف  عل  أداة الدراسة  

أبراها تتمثل في  الممارق الفعلي الدورالدراسة موافقون عل    مجتم حيث يتض  من النتا،  أن مفردات 
:موافقة عليرا كالتاليالوالتي تم ترتيبرا تنااليائ حس   ( 5  2العبارات رقم )  
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 عل  للحفاظ إيجابية سلوكيات الطالبات جماعات إكسا  في المساهمة " ( وهي2جا ت العبارة رقم ) - 
    (3من 2.87الدراسة عليرا بمتوسط ) مجتم بالمرتبة األول  من حيث موافقة مفردات " .المجتم 

" أنشطترا ضمن االنتما  قيم بتعايا االهتمام ضرورة عل  االستشارية المجالق حث ( وهي"5جا ت العبارة رقم ) -
 ( .3من  2.83الدراسة عليرا بمتوسط ) مجتم بالمرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات 

 من االنتماء قيم تعزيز في المؤثرة العوامل تجاه االجتماعية لألخصائية الممارس الفعلي الدور ( يوضح "23جدول )
  الكبرى الوحدات مستوى عل  االجتماعيات األخصائيات من الدراسة مجتمع نظر وجهه

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
ة المعياري

تب
لر

 ا

 ال أعرف ال  نعم

 % ك % ك % ك

المجاااالق االستشاااارية لاياااادة مشااااركة الطالباااات فاااي أنشاااطة تحفياااا  1
 خدمة المجتم .

23 76.7 7 23.3 

0 0 2.77 .430 5 

حااث األسااتاذات علاا  أهميااة مشاااركترن للطالبااات فااي أنشااطة خدمااة  2
 المجتم .

25 83.3 5 16.7 

0 0 2.83 .379 1 

استثمار الموارد وا مكانات المتاحة بالجامعة لتنفيذ األنشطة لتعاياا   3
 قيم االنتما . 

24 80 6 20 0 0 
2.80 .406 2 

 7 568. 2.57 3.3 1 36.7 11 60 18 تنظيم لقا ات م  علما  الدين لحث الطالبات عل  نبذ التعص . 4

لمشاااااااركة مطالبااااااة التنظيمااااااات الجامعيااااااة بتري،ااااااة المناااااااخ المناساااااا   5
 الطالبات في األنشطة المجتمعية.

24 80 6 20 0 0 
2.80 .406 2 

 8 678. 2.57 10 3 23.3 7 66.7 20 تنظيم مسابقات حول عادات وتقاليد الشعو . 6

 10 614. 2.37 6,7 2 50 15 43.3 13 تنظيم معسكرات الخدمة العامة وتجميل الجامعة والبي،ة. 7

 9 629. 2.50 6.7 2 36.7 11 56.7 17 اهتمام الطالبات بقضايا المجتم .تنظيم الندوات التي تثير  8

تاادعيم االتصااال بالمنظمااات التطوعيااة لإلسااتفادة ماان خاادماترا فااي    9
 تعايا قيم انتما  الطالبات.

21 70 8 26.7 

1 3.3 2.66 .546 6 

المطالبة بتوفير مناخ ديمقراطي يشج  طالبات الجامعة علا  الحاوار  10
 ا يجابي.

24 80 6 20 

0 0 2.80 .406 2 

 2.67 المتوسط العام

 اتموافق االجتماعيات األخصا،ياتمن  الدراسة مجتم  مفردات  :من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن      
 2.67بمتوسط ) كبر ال الوحدات مستو  عل  االنتما  قيم تعايا في المؤثرة العوامل تجا  الممارق الفعلي الدور عل 
الدراسة موافقون  مجتم حيث يتض  من النتا،  أن مفردات   ( التي تشير إل  خيار مواف  عل  أداة الدراسة3.00من 

موافقة عليرا الوالتي تم ترتيبرا تنااليائ حس   ( 10 5  2أبراها تتمثل في العبارات رقم ) الممارق الفعلي الدورعل   
:كالتالي  
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"  المجتم  خدمة أنشطة في للطالبات مشاركترن أهمية عل  األستاذات حث " ( وهي2)جا ت العبارة رقم - 
    (3من2.83الدراسة عليرا بمتوسط ) مجتم بالمرتبة األول  من حيث موافقة مفردات 

 في الاالبات لمشاركة المناةب المناخ بتهيئة الجامعية التنظيمات ماالبة ( وهي"5 10جا ت العبارة رقم )-

بالمرتبة اإليجابي"  الحوار على الجامعة االبات يشج  ديمررااي مناخ بتوفير الماالبة ، المجتمعية األنشاة
 .( 3من  2.80الدراسة عليرا بمتوسط ) مجتم الثانية من حيث موافقة مفردات 

 قيم تعزيز في المؤثرة العوامل تجاه االجتماعية لألخصائية الممارس الفعلي الدور ( يوضح "24جدول )
 " االجتماعيات األخصائيات من الدراسة مجتمع نظر وجهه من االنتماء

 الدور الفعلي الممارس

المتوسط 

 الرتبة الحسابي

 )الطالبة الجامعية(مستوي الوحدات الصغرى
2.86 

1 

الطالبية( األنشطة)جماعات مستوي الوحدات الوسطي  
2.77 

2 

(.المختلفة بمؤسساته والمجتمع الجامعية، ،المؤسسة الطالبة مجتمع)مستوى الوحدات الكبرى  2.67 
3 

 2.77 المتوسط العام

 اتموافق االجتماعيات األخصا،ياتمن  الدراسة مجتم  مفردات  :من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن
بمتوسط  كبر (ال ) الص ر   الوسط  الوحدات مستو  عل  االنتما  قيم تعايال الدور الفعلي الممارق  عل 
 مفردات موافقة حس  تنااليائ  ترتيبرا تم والتي  ( التي تشير إل  خيار مواف  عل  أداة الدراسة3.00من  2.77)

العوامل عل  مستو  الوحدات الص ر   والترتي  الثاني  األولجا  في الترتي   :كالتالي عليرا الدراسة  مجتم 
 .الوحدات الوسط   والترتي  الثالث الوحدات الكبر 

الممارس لتعزيز قيم االنتماء  الفعلييوضح مصفوفة االرتباط  بين المتغيرات الشخصية لألخصائيات  والدور  (25جدول رقم )
 لدى الطالبات باستخدام سبيرمان

 دور الممارس العام          
 المتغيرات الشخصية 

عل  مستوى 
 الوحدات الصغرى 

عل  مستوى 
 الوحدات المتوسطة 

عل  مستوى   
 الوحدات الكبرى

 0.354 0.353 ** 0.529 السن 
 0.214 0.321 0.235 سنوات الخبرة 

  0.01** دال عند 

بين السن ودور الفعلي  0.01عند مستو  معنوية  إحصا،ياهنا  عإلقة دالة يتض  من الجدول الساب  أن :
 الممارق لألخصا،ية االجتماعية م   الوحدات الص ر .
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 عل  لطالبات الجامعة االنتما  قيم لتعايا  المقترح ما مت يرات البرنام الثالث : التساؤل عل   باإلجابة متعلقةنتائج 
 الكبر  والوحدات( الطالبات جماعات)الوسطي والوحدات( فرد  كنس  الجامعية الطالبة)الص ر  الوحدات مستو 

 : (المختلفة بمؤسسات، والمجتم  الجامعية   المؤسسة الطالبات مجتم )
كممارس عام لممارسة دوره في مجال رعاية الشباب الجامعي االجتماعي لألخصائياإلعداد المهني  -  

  

وسائل النمو المهني  حول االجتماعيات األخصائيات من الدراسة  مجتمع استجابات يوضح(  26) جدول
لتعزيز قيم االنتماء  التي تحرص عليها للقيام بدورك  

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
بة المعياري

الرت
 

حد  إل أوافق  أوافق
 أوافق ال ما

 % ك % ك % ك

 1 449. 2.73 0 0 26.7 8 63.3 22 العمل. حضور الدورات التدريبية التنشيطية أثنا  1
 2 546. 2.67 3.3 1 26.7 8 70 21 عل  كل ما هو جديد بالمجال. ا طإل  2
حضااور المااؤتمرات العلميااة التااي تعقاادها كليااات الخدمااة  3

 4 776. 2.13 23.3 7 40 12 36.7 11 االجتماعية.

مرتبطة االجتماعات الدورية بين فري  العمل  لمناقشة قضايا  4
 باالنتما 

18 60 12 40 0 0 2.60 .498 3 

 للقيام االجتماعية األخصا،يةعليرا  تحرج التي المرني النمو وسا،ل :من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن
   2.73" بمتوسط حضور الدورات التدريبية التنشيطية أثنا  العمل" األولاالنتما   جا  بالترتي   قيم لتعايا بدورها

 2.6" بمتوةا على كل ما هو جديد بالمجال االاالع يليرا بالترتي  الثاني "

 "يوضح "أهداف برنامج الممارسة العامة للخدمة االجتماعية المقترح لتعزيز قيم االنتماء( 27جدول )

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
بة المعياري

رت
ال
 

 أعرف ال ال  نعم
 % ك % ك % ك

 الصغرى الوحدات مستوى عل  
محاولاااة إكساااا  الطالباااات سااالوكيات إيجابياااة جديااادة  1

 للتعامل م  القضايا المجتمعية.
26 86.7 4 13.3 

0 0 2.87 .345 1 

مسااااعدة الطالباااات علااا  االرتبااااط بماااا وضاااعو  مااان  2
 أهدا  وعإلقترا بتعايا االنتما 

24 80 6 20 

0 0 2.80 .406 2 
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 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
بة المعياري

رت
ال
 

 أعرف ال ال  نعم
 % ك % ك % ك

 3 466. 2.70 0 0 30 9 70 21 تنمية الجان   المعرفي لقيم االنتما  لطالبات الجامعة  3
 2.80 المتوسط العام لألهداف

 المتوسطة الوحدات مستوى عل 
تعلااايم جماعاااات النشااااط كيفياااة تصاااميم ووضااا  األهااادا   4

 المرغوبة لتنمية ثقافة االنتما  لد  الطالبات.
20 66.7 10 33.3 0 0 

2.67 .479 3 

 1 406. 2.80 0 0 20 6 80 24 تنمية معار  جماعات النشاط بالقضايا المجتمعية. 5
الحياااة األنشااطة الطإلبياة لمرااارات إكساا  جماعااات  6

 الجماعية لتعايا قيم االنتما  .
22 73.3 8 26.7 

0 0 2.73 .449 2 

 2.73 المتوسط العام لألهداف

 الكبرى الوحدات مستوى عل  
اقتااراح باارام   وطنيااة تقاادم خاادمات مجتمعيااة جدياادة  7

 للطالبات م  إشراكرن في تحديدها.
22 73.3 8 26.7 

0 0 2.73 .449 5 

نظماااااااة المؤسساااااااة أالعمااااااال علااااااا  االلتااااااااام بقواعاااااااد و  8
 الجامعية والوطنية.

25 83.3 5 16.7 

0 0 2.83 .379 3 

إيجااااااااد قناااااااوات اتصاااااااال باااااااين المؤسساااااااة الجامعياااااااة  9
 المجتمعية لتعايا قيم االنتما .والمؤسسات 

24 80 6 20 

0 0 2.80 .406 4 

 2 345. 2.87 0 0 13.3 4 86.7 26 تهيئة المناخ المالئم لطالبات الجامعة لنمو روح االنتماء. 10
 1 305. 2.90 3.3 1 26.7 8 70 21 تبصير الطالبات بأدوارهن تجا  وطنرم . 11

المتوسط العام
 

2.82 
                                                                                         2.78 لألهداف المتوسط العام

 عل  قاتمواف االجتماعيات األخصا،ياتمن  الدراسة مجتم  مفردات  :من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن     
 يات )الص ر    الوسط   الكبر (مستو ال عل  االنتما  قيمتعايا برنام  التدخل المرني للممارسة العامة المقترح ل أهدا 

. ( التي تشير إل  خيار مواف  عل  أداة الدراسة3.00من  2.78بمتوسط )  
أبراها تتمثل في  2.82بمتوسط  األولفي الترتي  عل  مستوى الوحدات الكبرى  األهدافجاءت الموافقة عل  حيث 

:موافقة عليرا كالتاليالوالتي تم ترتيبرا تنااليائ حس   ( 10  11العبارات رقم )  
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 مفردات موافقة حيث من األول  بالمرتبة" " وطنرم تجا  بأدوارهن الطالبات تبصير"  وهي( 11) رقم العبارة جا ت-1
3من 2.90) بمتوسط عليرا الدراسة مجتم     

 حيث من الثانية بالمرتبة" االنتما  روح لنمو الجامعة لطالبات المإل،م المناخ تري،ة" وهي( 10) رقم العبارة جا ت-2
3 من 2.80) بمتوسط عليرا الدراسة مجتم  مفردات موافقة  

أبراها تتمثل في  2.80في الترتي  الثاني بمتوسط عل  مستوى الوحدات الصغرى  األهدافجاءت الموافقة عل   -
:موافقة عليرا كالتاليالوالتي تم ترتيبرا تنااليائ حس   ( 2  1العبارات رقم )  

 القضايا م  للتعامل جديدة إيجابية سلوكيات الطالبات إكسا  محاولة " ( وهي1جا ت العبارة رقم )-1 
( 3من2.86الدراسة عليرا بمتوسط ) مجتم بالمرتبة األول  من حيث موافقة مفردات " المجتمعية   

 االنتماء بتعزيز وعالقتها أهداف من وضعوه بما االرتباا على الاالبات مةاعدة ( وهي"2رقم )جا ت العبارة -2

 ( 3من  2.87الدراسة عليرا بمتوسط ) مجتم بالمرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات " 
أبراها    2.73بالترتي  الثالث بمتوسط عل  مستوى الوحدات الوسط  األهدافجاءت الموافقة عل   -

 :موافقة عليرا كالتاليالوالتي تم ترتيبرا تنااليائ حس   ( 6  5تتمثل في العبارات رقم )

بالمرتبة األول  من " .المجتمعية بالقضايا النشاط جماعات معار  تنمية " ( وهي5جا ت العبارة رقم )-1
( 3من2.80الدراسة عليرا بمتوسط ) مجتم حيث موافقة مفردات    

"  االنتماء قيم لتعزيز الجماعية الحياة لمهارات الاالبية األنشاة جماعات إكةاب ( وهي"6جا ت العبارة رقم )-2

 .(3من  2.73الدراسة عليرا بمتوسط ) مجتم بالمرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات 
 قيم لتعزيز عام كممارس االجتماعية األخصائية معها تتعامل أن يجب التي األنساق" يوضح( 28) جدول

الجامعة لطالبات االنتماء  

 األنساق م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
ة المعياري

تب
لر

 ا

 ال أعرف ال  نعم

 % ك % ك % ك

 عل  مستوى الوحدات الصغرى
 4 546. 2.67 3.3 1 26.7 8 70 21 النس  الفرد  )مستو  الطالبة الجامعية نفسرا( 1

 عل  مستوى الوحدات الوسط   

 1 406. 2.80 0 0 20 6 80 24 النس  الجماعي )جماعات النشاط( 2

 عل  مستوى الوحدات الكبرى "المؤسسة الجامعية" 

 6 556. 2.63 3.3 1 30 9 66.7 20 النس  المؤسسي )أساتذة الكلية( 3

 2 430. 2.77 3.3 1 20 6 76.7 23 المسؤولين عن إدارة الكلية. 4
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 األنساق م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
ة المعياري

تب
لر

 ا
 ال أعرف ال  نعم

 % ك % ك % ك

 4 479. 2.67 0 0 23.3 7 76.7 23 نس  التنظيمات الجامعية مثال ) المجالق االستشارية( 5

 2 504. 2.77 3.3 1 16.7 5 80 24 وسا،ل ا عإلم المختلفة. 6

 2.71 العام متوسطال

ممارق ك االجتماعية األخصا،ية تعامل معراتالتي يج  أن "األنساق" مت ير  :يتضح من الجدول السابق أن
 تتمثل كما يلي: لتعايا قيم االنتما العام لتحقي  أهدا  الممارسة المرنية 

( بمتوساط واناي مارج  مساتو  الوحادات الوساط  : النسا  الجمااعي "جماعاات النشااط"في الترتيا  األول ) -
بمتوساط وانااي (  المختلفاة ا عاإلم وساا،ل  المساؤولين عان إدارة الكلياة(  وتليراا فاي الترتيا  الثااني )2.80)

 .لكإل منرما (2.77مرج  )
العواماال  حااد مااا علاا  إلاا ماان حيااث الموافقااة  ( 9جاادول ) الطالباااتيتفاا  هااذا ماا  رأ  عينااة الدراسااة ماان  و

  و مسااااتو  الوحاااادات الكباااار  )المؤسسااااة  (جماعااااات النشاااااط) لوسااااط المتعلقااااة بكاااال ماااان مسااااتو  الوحاااادات ا
 قيم االنتما .تعايا الجامعية( تعد من العوامل المؤثرة في 

 يتجااا  العواماال المااؤثرة فاا اتاالجتماعياا ياتكمااا تااأتي تلاا  النتيجااة كمحاولااة لتاادعيم مساا،وليات األخصااا،
 والمتعلقة بكل من مستو  )الوحدات الص ر (. تعايا قيم االنتما 

تعزيز ل ممارس عاماالجتماعية ك األخصائيةعتمد عليها تيوضح "أنسب االستراتيجيات التي يجب أن  (29جدول )
 قيم االنتماء للطالبات"

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
بة المعياري

رت
ال
 

 ال أعرف ال  نعم

 % ك % ك % ك

 5 504. 2.77 3.3 1 16.7 5 80 24 استثارة الطالبة الجامعية للمشاركة في األنشطة المجتمعية. 1

بأهمياااة التعااار  علااا  القضاااايا إقناااا  الطالباااة الجامعياااة  2
 المجتمعية

25 83.3 3 10 

2 6.7 2.77 .568 5 

 1 253. 2.93 0 0 6.7 2 93.3 28 إكسا  الخبرات وتنمية القدرات المعرفية بقيم االنتما . 3

مساااعدة جماعااات األنشااطة علاا  ارتباااط أدوارهاان التااي  4
تقماان برااا خااإلل الحياااة الجماعيااة باألهاادا  االجتماعيااة 

 لتعايا االنتما .

27 90 3 10 0 0 

2.90 .305 2 

اسااتخدام الخباارات المباشاارة للطالبااة الجامعيااة واالسااتفادة  5
 منرا في تعايا قيم االنتما  .

25 83.3 5 16.7 0 0 

2.83 .379 3 
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 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
بة المعياري

رت
ال
 

 ال أعرف ال  نعم

 % ك % ك % ك

إقناااااا  القياااااادات والمسااااااؤولين فاااااي المؤسساااااة الجامعيااااااة  6
 االنتما .بتوفير الموارد وا مكانات الإلامة لتعايا 

23 76.7 6 20 

1 3.3 2.73 .520 7 

تحديااد الوقاات الااإلام  نجاااا أنشااطة مرتبطااة بتعايااا قاايم  7
 االنتما .

24 80 6 20 

0 0 2.80 .406 4 

التقرياا  بااين وجرااات نظاار الطالبااات والمسااؤولين لتااوفير  8
 األنشطة لتعايا االنتما 

22 73.3 8 26.7 

0 0 2.73 .449 8 

 2.81 المتوسط العام

 اتموافقا االجتماعياات األخصاا،ياتمان  الدراساة مجتما  مفاردات  :من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضـح أن
يات )الصا ر  مساتو ال علا  االنتماا  قايمتعايا استراتيجيات برنام  التدخل المرني للممارسة العامة المقترح ل عل 

 عليراااا تعتماااد أن يجااا  التاااي االساااتراتيجيات أنسااا   وجاااا ت (3.00مااان  2.81بمتوساااط )   الوساااط   الكبااار (
مان حياث ترتيبراا تناالياائ كالتاالي :فاي الترتيا   للطالباات االنتماا  قيم لتعايا عام كممارق االجتماعية األخصا،ية

   وجاااا  فاااي الترتيااا  الثااااني "2.93" بمتوساااط .االنتماااا  بقااايم المعرفياااة القااادرات وتنمياااة الخبااارات إكساااا  " األول

 االجتماعيااة باألهاادا  الجماعيااة الحياااة خااإلل برااا تقماان التااي أدوارهاان ارتباااط علاا  األنشااطة جماعااات مساااعدة
 تعاياا فاي منراا واالساتفادة الجامعياة للطالباة المباشرة الخبرات استخدام   ويليرا "2.90" بمتوسط .االنتما  لتعايا
 .2.83" بمتوسط . االنتما  قيم

 االنتماء " قيم لتعزيز عام كممارس االجتماعية األخصائية يجب أن تعتمد عليهاأنسب التكنيكات التي يوضح " (30جدول)

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
ة المعياري

تب
لر

 ا

 أعرف ال ال  نعم
 % ك % ك % ك

 2 379. 2.83 0 0 16.7 5 83.3 25 لعب الدور. 1
 3 406. 2.80 0 0 20 6 80 24 االتصال. 2
 5 504. 2.77 3.3 1 16.7 5 80 24 المناقشة الجماعية. 3
1 63.3 19 النمذجة. 4

1 
36.7 0 0 2.63 .490 8 

 6 534. 2.70 3.3 1 23.3 7 73.3 22 إعادة البنية المعرفية. 5
 7 606. 2.67 6.7 2 20 6 73.3 22 النشاط المحوري المرتبط باألهداف االجتماعية. 6
 1 345. 2.87 0 0 13.3 4 86.7 26 التوجه لألهداف االجتماعية.القدوة في  7
 3 484. 2.80 3.3 1 13.3 4 83.3 25 الهدف المجتمعي. 8

 2.76 المتوسط
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 اتموافق االجتماعيات األخصا،ياتمن  الدراسة مجتم  مفردات  :من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن
يات )الص ر    مستو ال عل  االنتما  قيمتعايا تكنيكات برنام  التدخل المرني للممارسة العامة المقترح ل عل 

 األخصا،ية عليرا تعتمد أن يج  التي التكنيكات أنس   وجا ت (3.00من  2.76بمتوسط ) الوسط   الكبر (
 القدوة " األولمن حيث ترتيبرا تنااليائ كالتالي :في الترتي   للطالبات االنتما  قيم لتعايا عام كممارق االجتماعية

  ويليرا 2.83لع  الدور" بمتوسط    وجا  في الترتي  الثاني "2.87" بمتوسط .االجتماعية لألهدا  التوج، في
 .2.80" بمتوسط .تصالاال "

 عام كممارس االجتماعية األخصائية عليها تعتمد أن يجب التي األدواتأنسب ( يوضح 31جدول)
 " االنتماء قيم لتعزيز

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
بة المعياري

رت
ال
 

 ال أعرف ال  نعم

 % ك % ك % ك

 6 520. 2.73 3.3 1 20 6 76.7 23 اللجان           1

 5 430. 2.77 0 0 23.3 7 76.7 23 االجتماعات    2

 7 718. 2.63 13.3 4 10 3 76.7 23 المحاضرة     3

 7 668. 2.63 10 3 16.7 5 73.3 22 المسابقات        4

 10 844. 2.33 23.3 7 20 6 56.7 17 المطبوعات والكتيبات        5

 1 253. 2.93 0 0 6.7 2 93.3 28 الزيارات والرحالت          6

 9 621. 2.60 6.7 2 26.7 8 66.7 20 الندوات 7

 4 379. 2.83 0 0 16.7 5 83.3 25 الحلقات النقاشية               8

 3 345. 2.87 0 0 13.3 4 86.7 26 المقابالت  9

 2 305. 2.90 0 0 10 3 90 27 الدورات التدريبية 10

 2.72 المتوسط العام

االجتماعياات ماوافقين  األخصاا،يات: مفاردات مجتما   الدراساة مان من خالل النتائج الموضحة أعـاله يتضـح أن
تعايااا قاايم االنتمااا  علاا  المسااتويات )الصاا ر    علاا  أدوات برنااام  التاادخل المرنااي للممارسااة العامااة المقتاارح ل

 األخصااا،ية(  وجاا ت أنساا  األدوات التاي يجا  أن تعتمااد عليراا 3.00مان  2.72بمتوسااط )الوساط   الكبار ( 
 " األولطالبااات ماان حيااث ترتيبرااا تنااليااائ كالتااالي :فااي الترتياا  االجتماعيااة كممااارق عااام لتعايااا قاايم االنتمااا  لل

   ويليراااا "2.90الااادورات التدريبياااة" بمتوساااط    وجاااا  فاااي الترتيااا  الثااااني "2.93الاياااارات والااارحإلت" بمتوساااط 
 .2.87بمتوسط  المقابإلت "
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  عام كممارس االجتماعية األخصائية عليها تعتمد أن يجب التي ( يوضح أنسب األدوار32جدول)
 " االنتماء قيم لتعزيز

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
بة المعياري

رت
ال
 

 أعرف ال ال  نعم
 % ك % ك % ك

 3 406. 2.80 0 0 20 6 80 24 القائد المهني. 1

 2 379. 2.83 0 0 16.7 5 83.3 25 التربوي. 2

 8 546. 2.67 3.3 1 26.7 8 70 21 الممكن. 3

 13 718. 2.37 13.3 4 36.7 11 50 15 جامع البيانات. 4

 5 583. 2.73 6.7 2 13.3 4 80 24 مغير السلوك. 5

 10 490. 2.63 0 0 36.7 11 63.3 19 مقدم الخدمات. 6

 3 406. 2.80 0 0 20 6 80 24 المساعد. 7

 1 434. 2.87 3.3 1 6.7 2 90 27 الموجه. 8

 7 534. 2.70 3.3 1 23.3 7 73.3 22 المخطط. 9

 8 5467. 2.67 3.3 1 26.7 8 70 21 المقوم. 10

 11 626. 2.57 6.7 2 30 9 63.3 19 اإلداري. 11

 5 449. 2.73 0 0 26.7 8 73.3 22 المنسق. 12

 11 504. 2.57 0 0 43.3 13 56.7 17 الوسيط. 13

 2.69 المتوسط

أدوار  علا ين ماوافق االجتماعياات األخصا،ياتمن  مفردات مجتم   الدراسة :أعاله يتضح أن من خالل النتائج الموضحة
المساتويات )الصا ر   علا  االنتماا  تعاياا قايماالجتماعية في برنام  التدخل المرني للممارسة العامة المقتارح ل األخصا،ية

  وجااا ت أنساا  األدوار ماان حيااث ترتيبرااا تنااليااائ كالتااالي :فااي الترتياا   (3.00ماان  2.69بمتوسااط )   الوسااط   الكباار (
   ويليرااااا فااااي الترتياااا  الثالااااث  "2.83التربااااو " بمتوسااااط    وجااااا  فااااي الترتياااا  الثاااااني "2.87الموجااااة" بمتوسااااط  " األول

 لكإل منرما. 2.80بمتوسط  المةاعد، الرائد المهني "
 االنتماء قيم لتعزيز عام كممارس االجتماعية األخصائية عليها تعتمد أن يجب التي ( يوضح أنسب المهارات33جدول)

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
بة المعياري

رت
ال
 

 أعرف ال ال  نعم
 % ك % ك % ك

 مهارات على مستوى الوحدات الصغرى:

 3 504. 2.77 3.3 1 16.7 5 80 24 الجامعية. القدرة عل  تكوين وتدعيم العإلقة المرنية بالطالبة 1

القدرة علا  اكتشاا  ماواطن القاو  لاد  الطالباات  واساتثمارها  2
 للتعامل م  القضايا المجتمعية.

26 86.7 4 13.3 

0 0 2.87 .345 1 

 2 379. 2.83 0 0 16.7 5 83.3 25 العمل م  التخصصات األخر .القدرة عل   3
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 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
بة المعياري

رت
ال
 

 أعرف ال ال  نعم
 % ك % ك % ك

 3.3 1 16.7 5 80 24 اللفظي وغير اللفظي بالطالبة الجامعيةاالتصال القدرة عل   4
2.77 .504 3 

 2.81 المتوسط العام للمهارات 

 مهارات على مستوى الوحدات المتوسطة:  

القاااادرة علاااا  مساااااعدة جماعااااات النشاااااط علاااا  تنفيااااذ الباااارام   5
 المجتمعية.

25 83.3 4 13.3 

1 3.3 2.80 .484 4 

أعضااااا  جماعااااات النشاااااط علاااا  قيااااادة القاااادرة علاااا  تشااااجي   6
 األنشطة المجتمعية.

25 83.3 5 16.7 

0 0 2.83 .379 3 

القاااادرة علاااا  مساااااعدة جماعااااات النشاااااط علاااا  العماااال بشااااكل  7
 تعاوني

24 80 5 16.7 

1 3.3 2.77 .504 6 

القااادرة علااا  مسااااعدة جماعاااات النشااااط علااا  تقيااايم أنشاااطترا  8
 المجتمعية.

24 80 6 20 
0 0 2.80 .406 4 

 7 520. 2.73 3.3 1 20 6 76.7 23 القدرة عل  فرم ديناميات جماعات النشاط. 9

 9 556. 2.63 3.3 1 30 9 66.7 20 القدرة عل  استخدام وظيفة المؤسسة بشكل جيد 10

 8 606. 2.67 6.7 2 20 6 73.3 22 القدرة عل  إدارة المناقشات الجماعية بكفا ة 11

 1 345. 2.87 0 0 13.3 4 86.7 26 العإلقات الجماعيةالقدرة عل  استخدام  12

القاااادرة علاااا  تكاااااوين جماعااااات النشاااااط المرتماااااة بتعايااااا قااااايم  13
 االنتما .

26 86.7 4 13.3 

0 0 2.87 .345 1 

 2.77 المتوسط العام للمهارات 

 مهارات على مستوى الوحدات الكبرى:

 1 305. 2.90 0 0 10 3 90 27 اكتشا  القيادات الشبابية.القدرة عل   14

القاااااااادرة علااااااااا  تنمياااااااااة إدرا  الطالبااااااااة الجامعياااااااااة بالقضاااااااااايا   15
 المجتمعية.

26 86.7 3 10 
1 3.3 2.83 .461 4 

 4 379. 2.83 0 0 16.7 5 83.3 25 القدرة عل  استثارة الطالبات للمشاركة في تعايا قيم االنتما . 16

 4 379. 2.83 0 0 16.7 5 83.3 25 المجتمعية.القدرة عل  وض  وتصميم البرام  والمشروعات  17

 1 305. 2.90 0 0 10 3 90 27 العمل بين المنظمات المجتمعية. 18

 3 345. 2.87 0 0 13.3 4 86.7 26 تحديد وتنمية الموارد واإلمكانات. 19

 2.86 المتوسط العام للمهارات 

 2.81 الوسطى ،الكبرى( على مستوى الوحدات )الصغرى، المتوسط العام للمهارات
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 عل  قاتمواف االجتماعيات األخصا،ياتمن  الدراسة مجتم  مفردات  :من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن     
يات )الص ر    الوسط   مستو ال عل  االنتما  قيمتعايا المرارات المرنية لبرنام  التدخل المرني للممارسة العامة المقترح ل

. ( التي تشير إل  خيار مواف  عل  أداة الدراسة3.00من  2.81)بمتوسط  الكبر (  
أبراها تتمثل في  2.86بمتوسط  األولفي الترتي  عل  مستوى الوحدات الكبرى  المهاراتجاءت الموافقة عل  حيث 

:موافقة عليرا كالتاليالوالتي تم ترتيبرا تنااليائ حس   ( 19  14  18العبارات رقم )  
 بالمرتبة" الشبابية القيادات اكتشا  عل  القدرة  المجتمعية المنظمات بين العمل"  وهي( 18  14) رقم العبارة جا ت-1

(لكإل منرما.3من  2.90) بمتوسط عليرا الدراسة مجتم  مفردات موافقة حيث من األول     
 مجتم  مفردات موافقة حيث من ةلثالثا بالمرتبة"  وا مكانات الموارد وتنمية تحديد وهي( 19) رقم العبارة جا ت-2

3 من 2.87) بمتوسط عليرا الدراسة  
أبراها تتمثل في  2.81في الترتي  الثاني بمتوسط عل  مستوى الوحدات الصغرى  المهاراتجاءت الموافقة عل   -

:موافقة عليرا كالتاليالوالتي تم ترتيبرا تنااليائ حس   (3 2العبارات رقم )  
 م  للتعامل واستثمارها  الطالبات لد  القو  مواطن اكتشا  عل  القدرة " وهي( 2جا ت العبارة رقم )-1 

( 3من2.87الدراسة عليرا بمتوسط ) مجتم بالمرتبة األول  من حيث موافقة مفردات " .المجتمعية القضايا   
بالمرتبة الثانية من حيث موافقة " .األخرى التخصصات م  العمل على الردرة ( وهي"3جا ت العبارة رقم )-2

 ( 3من  2.83الدراسة عليرا بمتوسط ) مجتم مفردات 
أبراها    2.77بالترتي  الثالث بمتوسط عل  مستوى الوحدات الوسط  المهاراتجاءت الموافقة عل   -

 :موافقة عليرا كالتاليالوالتي تم ترتيبرا تنااليائ حس   ( 13  12تتمثل في العبارات رقم )

 القدرة  االنتما  قيم بتعايا المرتمة النشاط جماعات تكوين عل  القدرة " ( وهي13 12جا ت العبارة رقم )-1
 مجتم بالمرتبة األول  من حيث موافقة مفردات "  .االنتما  قيم بتعايا المرتمة النشاط جماعات تكوين عل 

( 3من2.87الدراسة عليرا بمتوسط )   
" .المجتمعية األنشاة قيادة على النشاا جماعات أعضاء تشجي  على الردرة ( وهي"6جا ت العبارة رقم )-2

 .( 3من  2.83الدراسة عليرا بمتوسط ) مجتم ة من حيث موافقة مفردات لثبالمرتبة الثا
لتعزيز قيم  العامة الممارسة إطار في المهني للتدخل  التفصيلي العمل امجنبر و  خالصة واستنتاجاتسابعاا : 
الجامعة بات للطااالنتماء   

تعاياا قايم االنتماا  ساوا   فاييتحدد تقدير الموق  ا شكالي في هاذ  الدراساة بتحدياد ماهياة العوامال الماؤثرة 
أكاناات هااذ  العواماال متعلقااة بمسااتو  الوحاادات الصاا ر  "الطالبااة" أو مسااتو  الوحاادات المتوسااطة "جماعااات 

يااة  والمجتماا  بمنظماتاا، ومؤسسااات، المختلفااة"  ثاام " أو مسااتو  الوحاادات الكباار  "المؤسسااة الجامع األنشااطة
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  با ضااااافة إلاااا  تحديااااد الاااادور الفعلااااي الممااااارق لألخصااااا،ية حااااد تحديااااد أهاااام العواماااال لكاااال مسااااتو  علاااا  
االجتماعية تجا  هذ  العوامل  وذل  برد  تحديد أوج، القوة في أدا  الدور لإلستفادة منرا وتدعيمرا  وأوج، 

 إلفيرا.الضع  إن وجدت لمحاولة ت
تعايا  فييمكن وص  وتفسير العوامل المؤثرة األنساق البيئية   واألنساق العامة ومن خإلل نظريتي

كتقدير مبد،ي للموق  ا شكالي من خإلل المنطلقات النظرية للممارسة العامة في الخدمة  قيم االنتما 
 االجتماعية كما يلي:

والمتوسطة  والكبر " عبارة عن نس  ل، حدود  التي    اعتبار أن كل مستو  من المستويات "الص ر  -
  المتفاعلة مع،  وهذ  الحدود والقواعد تنظم عإلقت، م  المستويات األخر   بل  تميا  عن المستويات األخر 

يقا  العديد من المشكإلت التي يمكن أن يتعر  لرا كل مستو  من خإلل تفاعإلت،  وتؤثر أيضائ في عرقلة وا 
األخر .م  المستويات   

أن التفاعل التبادلي بين كل مستو  والمستويات األخر   يعد من العناصار األساساية لتنمياة مكوناتا،  علا   -
 .وتعايا قيم االنتما   الطالبة الجامعيةأن يشترط في هذ  التفاعإلت أن تكون لصال  اكتشا  قدرات 

 مستويات عل  تحقي  أهداف،.الت ذية العكسية تمثل الركياة األساسية لمساعدة كل مستو  من ال -
 ياةالجامع لطالباةضرورة التفاعل ا يجابي البنا  بين كل من أهدا  وحاجات وقدرات وحدة العمل المرني )ا -

  والمؤسسة الجامعية  والمجتم  بمنظمات، ومؤسسات، المختلفة( من األنشطة  وجماعات كنس  فرد   انفسر
الماديااة واالجتماعيااة المحيطااة بوحاادة العماال المرنااي ماان جاناا  جاناا   وساامات ومكونااات ومت ياارات البي،ااة 

 آخر.
 اومواردهاااا اتصااااور بأنراااا تفااااو  إمكاناترااات  و افاااي حياترااا الطالباااة الجامعيااااةمااار برااااا تمراعااااة المواقااا  التااااي  -

 الشخصية والبي،ية وتسم  بض وط الحياة.
-: يليكما وترتيباً على ما ةبق يمكن تحديد العوامل المسثرة تعزيز قيم االنتماء     

 -وهي كالتالي : االنتماء قيم تعزيز في المؤثرة العوامل أكثرتوصلت نتائج الدراسة إل   -1
 :عل  مستوى الوحدات الصغرى" الطالبة الجامعية " االنتماء قيم تعزيز في المؤثرة العواملأ/ 

  المس،ولية تتحمل عندما الحياة في أهميترا بايادة الطالبة إقنا  -
 الصحيحة من أجل تعايا االنتما  ا سإلميةغرق القيم  -
 .المجتم  لخدمة الذاتية الجرود بأهمية تؤمن أن عل  الطالبة حث -
 .شجي  الطالبة عل  المشاركة في مشروعات تنمية المجتم ت -
 .الردامة األفكار خطر في الوقو  من ووقايترا الطالبة تبصير -
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 .الوطن لصال  يعملون من مقدمة في دا،ما تكون أن الطالبة حث -
 تعريف الاالبة باألنظمة والروانين الةائدة في المجتم  -
 .العمل بسو  وااللتحا  العلمية الحياة لخو  األساسية بالمرارات الطالبة إمداد -

التشاااكيل نتيجاااة ماااا يمااار بااا، مااان تجاااار  فاااي حياتااا، و الشااابا  الجاااامعي طاقاااة للت ييااار وذلااا  علااا  اعتباااار أن 
 يمكن استثمار ذل  وتوجير، التوجي، السليم لخدمة البي،ة والمجتم .االجتماعية  لذا 

 وباقي والجامعة األسرة في االجتماعية بمكانت، المرتبطة األدوار من لمجموعة الجامعي الشبا  ممارسةكما أن 
 دينامية طاقة بأن، الجامعي للشبا  شامإلئ  تعريفئا تبني يمكننا خإللرا من والتي في،  يعيش الذ  المجتم  أنسا 
 أنسا  م  ا يجابي تفاعل، خإلل من المجتمعية المشكإلت م  التعامل في استثمارها يمكن حد أقص  إل  مؤثرة

 .(12   2000) ميلسون المختلفة المجتم 
 األماانحاا  الااوطن فااي تحقياا   أهميااةقيااام المعلاام والمعلمااة بالتأكيااد علاا   أن( 2008   دراسااة )الفاارا  ذلاا   أكاادت

مرتفعااة جاادا فااي تعايااا االنتمااا   أهميااةلاا،  واالسااتقرار للمجتماا  والتصااد  للشااا،عات الموجرااة ضااد مصاالحة الااوطن  
 الوطني لد  الطإل  والطالبات.

العوامل المؤثرة في تعزيز قيم االنتماء والمتعلقة بمستوى الوحدات المتوسطة " جماعات األنشطة ب / 

 الطالبية:

 سليمة وار  قيم االنتما . إسإلميةل من حيث تربية األبنا  تربية قيام األسرة بدورها الكام -
 حث األسرة عل  غرق ثقافة الحوار والمناقشة فيما بينرم  عل  أسق سليمة.  -
 حرج األسرة عل  غرق قيم المشاركة وااللتاام في نفوق الطالبات. -
 .تفعيل دور األسرة في توعية أبنا،را بضرورة ح  الوطن -
 الفتيات في األنشطة والمناسبات الوطنية.ايادة تمثيل  -
 .الدف  بعناصر شبابية إل  مواق  المس،ولية -
 تنظيم مشروعات جماعية لتعايا قيم االنتما . -
 .حرج األسرة عل  غرق قيم المشاركة وااللتاام في نفوق الطالبات -

العملية  األنشطة ممارسة قلة أنالطالبات  من خإللرا أكدت التي( 2010) المقبل    دراسةوهذ  النتا،  تتف  م  
عن مقترحاترن لحل مشكإلت الوطن تؤثر في  بالتعبيرترسخ قيم المواطنة و عدم وجود فرصة لقيام الطالبات  التي

 التأكيد عل  مفروم المواطنة لد  الطالبات.
 ،المؤسسة الطالبة مجتمعالعوامل المؤثرة في تعزيز قيم االنتماء والمتعلقة بمستوى الوحدات الكبرى " ج/  

 " المختلفة بمؤسساته والمجتمع الجامعية،

  الوطنية المناسبات في للمشاركة فرج الطإل  لشؤون الكلية وكالة توفير -
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 .ب، التمس  و االنتما  أهمية عل  الضو  تسليط حيث من بدورها ا عإلم وسا،ل قيام  -
 .التطوعي العمل في المتمياات للطالبات تشجيعية جوا،ا تقديم -
 .المجتمعية للقضايا البنا  الحوار عل  الطالبات يشج  الجامعة في ديمقراطي مناخ سيادة -
 .باالنتما  الوعي تعمي  سبيل في األخر  المجتمعية والمؤسسات الجامعية المؤسسة بين الشراكة تعايا -
 .للطالبات الوطني التثقي  برام  بوض  االهتمام -
 .الطالبات لد  الوطني الوعي تعمي  تسترد  محاضرات تنفيذ -
كبيرة  في  أهميةتوضي  المقررات الدراسية  لدور القادة وعلما  الوطن  إن( 2008   ) الفرا  دراسة أشارتلقد و 

 تعايا االنتما  الوطني لد  الطإل  والطالبات . 
 تعايا في المؤثرة والعوامل للطالبات الشخصية المت يرات بين  ارتباطان، ال يوجد  إل ولقد توصلت الدراسة   -

 . االنتما  قيم
لألخصا،يات االجتماعيات   الخبرة وسنوات السن بين 0.05 معنوية مستو  عند إحصا،يا دالة عإلقةتوجد  -

 . الص ر  الوحدات عل  مستو  االنتما في تعايا قيم   المؤثرة والعوامل
 تدركرا كما االنتما  قيم تعايا في المؤثرة العوامل بين 0.01 معنوية مستو  عند إحصا،يا دالة عإلقة توجد -

 عل  مستو  الوحدات ) الص ر   الوسط   الكبر ( االجتماعيات واألخصا،يات الطالبات
 الجامعةاألدوار الفعلية الممارسة لألخصائية االجتماعية  لتعزيز قيم االنتماء لطالبات   -2
 عل  مستوىالدور الفعلي الممارس لألخصائية االجتماعية تجاه العوامل المؤثرة في تعزيز قيم االنتماء أ/ 

 الوحدات الصغرى" الطالبة الجامعية "هي:
 حث الطالبة عل  احترام من يختل  معرا في الرأ  األخر. -
 الجامعة وخارجرا. حث الطالبة عل  االلتاام بالصورة الطيبة والقدوة الحسنة بين الاميإلت داخل -
 الحرج عل  االفتخار برموا الوطن وقيادت، أمام الطالبات. -
 مساعدة الطالبة عل  مواجرة الض وط الحياتية. -
 التوعية الدينية للطالبة والتي تحثرا عل  الموضوعية في الحكم عل  األمور. -
 مساعدة الطالبة علي نبذ التمييا بين الناق. -
 بالقوانين والنظم.مساعدة الطالبة علي االلتاام  -
 تعمي  اعتااا الطالبة بثوابت االنتما  والوحدة الوطنية. -
 معالجة بع  المفاهيم الخاط،ة للطالبة والمتعلقة بالمشاركة المجتمعية. -
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 الوحدات بمستوى االنتماء قيم تعزيز في المؤثرة العوامل تجاه االجتماعية لألخصائية الممارس الفعلي الدورب/ 
 هي:الطالبية  األنشطة جماعات"  المتوسطة

 تعليم الطالبات استخدام أسالي  التفكير الجماعي في الحياة الجامعية . -
 السعي ل رق ثقافة العمل الجماعي ونبذ الفردية بين الطالبات.  -
 المساهمة في إكسا  جماعات الطالبات سلوكيات إيجابية للحفاظ عل  المجتم . -
 الطالبات في جماعات الخدمة العامة التطوعية. إشرا  -
 مساعدة جماعات الطالبات عل  تكوين عإلقات طيبة بينرم. -
 تدعيم قدرات جماعات األنشطة الطإلبية عل  تحمل مس،ولية المشاركة في القضايا المجتمعية. -
 حث المجالق االستشارية عل  ضرورة االهتمام بتعايا قيم االنتما  ضمن أنشطترا. -
 ديل األفكار الخاط،ة لد  جماعات الطالبات بأن المشاركة في خدمة المجتم  نو  من الرفاهية.تع -
  مساعدة جماعات الطالبات عل  تكوين عإلقات طيبة بينرم. -

 االنتما  تعايا في دور لرا الصفية غير األنشطةفي أن (  2008   الفرا ) دراسةويتف  ذل  م  نتا،  
 المجتم  تجا  بالمسؤولية ا حساق وتنمية   الجماعي العمل روح وتنمية والطالبات  الطإل  لد  الوطني
براا  .الوطني اليوم أهمي، وا 

ج / الدور الفعلي الممارس لألخصائية االجتماعية تجاه العوامل المؤثرة في تعزيز قيم االنتماء بمستوي 
 "مجتمع الطالبة ،المؤسسة الجامعية، والمجتمع بمؤسساته المختلفة  الوحدات الكبرى "

 .المطالبة بتوفير مناخ ديمقراطي يشج  طالبات الجامعة عل  الحوار ا يجابي -
 استثمار الموارد وا مكانات المتاحة بالجامعة لتنفيذ األنشطة لتعايا قيم االنتما . -
 الطالبات في أنشطة خدمة المجتم .تحفيا المجالق االستشارية لايادة مشاركة  -
 حث األستاذات عل  أهمية مشاركترن للطالبات في أنشطة خدمة المجتم . -
 مطالبة التنظيمات الجامعية بتري،ة المناخ المناس  لمشاركة الطالبات في األنشطة المجتمعية. -
 الطالبات. تدعيم االتصال بالمنظمات التطوعية لإلستفادة من خدماترا في تعايا قيم انتما  -
 تنظيم لقا ات م  علما  الدين لحث الطالبات عل  نبذ التعص . -

وبخاصااة تعايااا قاايم  –الجامعااة عليرااا عاا   المساااهمة فااي حاال المشااكإلت التااي تواجاا، المجتماا  وهااذا يؤكااد بااأن 
ح وهااي وظيفااة للجامعااات فعليرااا أن تكااون منفتحااة علاا  المجتماا  وعلاا  مشااكإلت،  فرااي تساارم فااي اقتاارا –االنتمااا 

الحلاول التجريبياة فاي مجااالت التنمياة  كماا أنراا تسارم فاي تحاذير النااق مان أثار بعا  األماور الخطارة وغيار ذلا  
 بفضل ما توفر لرا من أجراة علمية متقدمة  وما أوت  علماؤها من خبرة وعلم متعم .
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وجود دور فعال  دارات رعاية  أهمية إل نتا،جرا  أوضحت( التي 2010واتفقت هذ  النتيجة م  دراسة ) ايدان  
 الشبا  بالجامعات في تنمية وتعايا وتدعيم قيم وثقافة وسلو  المواطن.

قيامرن بتوجي،  للمعلمات دور كبير في تدعيم االعتااا بالعلم كرما للدولة و إن( 2010دراسة )المقبل  وأكدت
 الطالبات للمحافظة عل  الممتلكات العامة واحترامرا.

بين الةن ودور الفعلي الممارس لألخصائية  0.01عند مةتوى معنوية  إحصائيادالة عالقة  توجد -

 االجتماعية م   الوحدات الصغرى.

 قيم لتعايا بدورها للقيام االجتماعية األخصا،يةعليرا  تحرج التي المرني النمو وسا،ل إل توصلت نتا،  الدراسة  -
على  اإلاالع "   يليرا بالترتي  الثاني "التدريبية التنشيطية أثنا  العملحضور الدورات " األولاالنتما   جا  بالترتي  

 ".قضايا مرتباة باالنتماءاالجتماعات الدورية بين فريق العمل  لمناقشة يليها "  ،" كل ما هو جديد بالمجال
 أهداف برنامج الممارسة العامة للخدمة االجتماعية المقترح لتعزيز قيم االنتماء:  -3

 :الصغرى الوحدات مستوى عل 
 المجتمعية القضايا م  للتعامل جديدة إيجابية سلوكيات الطالبات إكسا  محاولة. 
 االنتما  بتعايا وعإلقترا أهدا  من وضعو  بما االرتباط عل  الطالبات مساعدة 
 الجامعة لطالبات االنتما  لقيم المعرفي الجان  تنمية. 
 :المتوسطة الوحدات مستوى عل 

 المجتمعية بالقضايا النشاط جماعات معار  نميةت. 
  االنتما  قيم لتعايا الجماعية الحياة لمرارات الطإلبية األنشطة جماعات إكسا  .  
 الطالبات لد  االنتما  ثقافة لتنمية المرغوبة األهدا  ووض  تصميم كيفية النشاط جماعات تعليم 

 :الكبرى الوحدات مستوى عل 
 وطنرم تجا  بأدوارهن الطالبات تبصير . 
 االنتما  روح لنمو الجامعة لطالبات المإل،م المناخ تري،ة. 
 والوطنية الجامعية المؤسسة وأنظمة بقواعد االلتاام عل  العمل. 
 االنتما  قيم لتعايا المجتمعية والمؤسسات الجامعية المؤسسة بين اتصال قنوات إيجاد. 
 تحديدها في إشراكرن م  للطالبات جديدة مجتمعية خدمات تقدم وطنية  برام  اقتراح. 

 المهنية الممارسة أهداف لتحقيق العام كممارس االجتماعية األخصائية معها تتعامل أن يجب التي األنساق  -4
 يلي: كما االنتماء جاءت بالترتيب قيم لتعزيز
o  (النشاط جماعات) الجماعي النس  : الوسط  الوحدات مستو  عل. 
o الكلية إدارة عن ونالمس،ول.   
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o   المختلفة. ا عإلم وسا،ل 
o   (.نفسرا الجامعية الطالبة مستو ) الفرد  النس : الص ر  الوحدات مستو  عل 
o    (االستشارية المجالق)  مثال الجامعية التنظيمات نس. 
o   (الكلية أساتذة) المؤسسي النس :  "الجامعية المؤسسة" الكبر  الوحدات مستو  عل   . 
 االجتماعية كممارس عام لتعزيز قيم االنتماء للطالبات" األخصائيةاالستراتيجيات التي يجب أن تعتمد عليها  -5    

 . إكسا  الخبرات وتنمية القدرات المعرفية بقيم االنتما 
   مساعدة جماعات األنشطة عل  ارتباط أدوارهن التي تقمن برا خإلل الحياة الجماعية باألهدا

 االجتماعية لتعايا االنتما . 
 .  استخدام الخبرات المباشرة للطالبة الجامعية واالستفادة منرا في تعايا قيم االنتما 
 . تحديد الوقت الإلام  نجاا أنشطة مرتبطة بتعايا قيم االنتما 
 .استثارة الطالبة الجامعية للمشاركة في األنشطة المجتمعية 
 .إقنا  الطالبة الجامعية بأهمية التعر  عل  القضايا المجتمعية 
 . إقنا  القيادات والمسؤولين في المؤسسة الجامعية بتوفير الموارد وا مكانات الإلامة لتعايا االنتما 
  لتوفير األنشطة لتعايا االنتما .التقري  بين وجرات نظر الطالبات والمسؤولين 
 :االنتماء قيم لتعزيز عام كممارس االجتماعية األخصائية التكنيكات التي يجب أن تعتمد عليها  -6

 .الدور لع   -.                             الردوة في التوجه لألهداف االجتماعية -
 .الهدف المجتمعي  -                                            .االتصال  -
 .المعرفية البنية إعادة  -المناقشة الجماعية.                                                      -
 النمذجة.  -         .االجتماعية باألهدا  المرتبط المحور  النشاط -

بااين اسااتخدام تكنيكااات الممارسااة  إحصااا،ية( إلاا  وجااود عإلقااة ذات داللااة 2011)عمااارة    دراسااة أكاادتلقااد و 
لااد  الشاابا  كأحااد مكونااات المواطنااة ماان خااإلل  واالنتمااا  لتنميااة الااوال  المرنيااة لطريقااة العماال ماا  الجماعااات

تنمية المكون )المعرفي   الوجاداني   السالوكي( المارتبط باالوال  واالنتماا  لاد  الشابا  الجاامعي كأحاد مكوناات 
 المواطنة.

 :االنتماء قيم لتعزيز عام كممارس االجتماعية األخصائية عليها تعتمد أن يجب التي األدوات  -7
 الحلقات النقاشية. -المقابإلت             -الدورات التدريبية        -الايارات والرحإلت          -
 المسابقات -     المحاضرة       -                اللجان -        االجتماعات         -
 المطبوعات والكتيبات -               الندوات      -
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 االجتماعية كممارس عام لتعزيز قيم االنتماء األخصائيةأنسب األدوار التي يجب أن تعتمد عليها   -8
 م ير السلو     -         المساعد  -       القا،د المرني  -      التربو  -       الموج،    -
 مقدم الخدمات    -      الممكن    -          المقوم     -    المخطط    -         المنس  -
 جام  البيانات -         الوسيط -          ا دار  -
 االجتماعية كممارس عام لتعزيز قيم االنتماء األخصائيةالمهارات التي يجب أن تعتمد عليها   -9
 :مهارات عل  مستوى الوحدات الصغرىأ/ال
  عل  اكتشا  مواطن القو  لد  الطالبات  واستثمارها للتعامل م  القضايا المجتمعية.القدرة 
 . القدرة عل  العمل م  التخصصات األخر 
 .القدرة عل  تكوين وتدعيم العإلقة المرنية بالطالبة الجامعية 
 القدرة عل  االتصال اللفظي وغير اللفظي بالطالبة الجامعية. 

 الوحدات المتوسطة:مهارات عل  مستوى ب/ال
 القدرة عل  استخدام العإلقات الجماعية. 
 . القدرة عل  تكوين جماعات النشاط المرتمة بتعايا قيم االنتما 
 .القدرة عل  تشجي  أعضا  جماعات النشاط عل  قيادة األنشطة المجتمعية 
 .القدرة عل  مساعدة جماعات النشاط عل  تنفيذ البرام  المجتمعية 
   مساعدة جماعات النشاط عل  تقييم أنشطترا المجتمعية.القدرة عل 
 القدرة عل  مساعدة جماعات النشاط عل  العمل بشكل تعاوني. 
 .القدرة عل  فرم ديناميات جماعات النشاط 
 القدرة عل  إدارة المناقشات الجماعية بكفا ة. 
 القدرة عل  استخدام وظيفة المؤسسة بشكل جيد. 
 الوحدات الكبرى:مهارات عل  مستوى ال /
 .القدرة عل  اكتشا  القيادات الشبابية 
 .العمل بين المنظمات المجتمعية 
 .تحديد وتنمية الموارد وا مكانات 
  للمشاركة في تعايا قيم االنتما . الطالباتالقدرة عل  استثارة 
 .القدرة عل  وض  وتصميم البرام  والمشروعات المجتمعية 
 بة الجامعية بالقضايا المجتمعيةالقدرة عل  تنمية إدرا  الطال. 
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 -برنامج التدخل المهني المقترح للدراسة:  -10
 األسس التي يقوم عليها برنامج التدخل المهني في إطار الممارسة العامة: (1)

 في الشبا  واالنتما  وبرام  التدخل المرني رعاية بمجال منرا يرتبط ما وخاصة للدراسة النظرية المنطلقات -أ 
 . االجتماعية للخدمة العامة الممارسة إطار

وماا توصالت إليا، مان وصا     نتا،  الدراسات والبحوث السابقة  والنتاا،  التاي توصالت إليراا الدراساة الحالياة -  
تعاياا قاايم االنتماا   وتحدياد الاادور الفعلاي الممااارق لألخصاا،ية االجتماعيااة  فاايوتحليال أكثار العواماال الماؤثرة 

 ير الممارسين لمت يرات البرنام  المقترح لتعايا قيم االنتما .تجا  هذ  العوامل  وتقد

ا طااار النظاار  لمرنااة الخدمااة االجتماعيااة ومااا يحتوياا، ماان نماااذ  ومت ياارات تشاامل األهاادا  واالسااتراتيجيات  -  
، التاي يمكان أن يساتفيد منراا المماارق العاام لتحقيا  أهدافا  و والتكتيكات والمرارات واألدوار المرنية واألدوات

 لتعايا قيم االنتما .

( مان الخبارا  فاي الخدماة االجتماعياة لتحدياد ماد  صاإلحية 10تقنين البرنام  مان خاإلل القياام بمقاابإلت ما  ) -د 
مت يرات البرناام  المقتارح التفصايلية فاي إطاار الممارساة العاماة علا  مساتو  الوحادات )الصا ر   والمتوساطة  

المقترح للدراسة فاي ضاو  النتاا،  التاي تام التوصال إليراا بناا ائ علا   والكبر ( عل  الخبرا  بعد صياغة البرنام 
 أسبو . 16المقابلة ومدة البرنام  
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الجامعة بات للتعزيز قيم االنتماء لطا العامة الممارسة إطار في المهني للتدخل  التفصيلي العمل امجنبر   -  

الصغرى الوحدات مستوى عل  المهني لتعزيز قيم االنتماء للتدخل التفصيلي العمل برنامج" ( يوضح34جدول )  

األدوار  المشاركون التكتيك االستراتيجية األهداف الفرعية
األدوات  المهارات الالزمة المهنية

 المستخدمة
المدة الزمنية 
 باألسبوع

        

محاولـــــة إكســـــاب الطالبـــــات  
ســـــــلوكيات إيجابيـــــــة جديـــــــدة 
للتعامـــــــــــل مـــــــــــع القضـــــــــــايا 

 .المجتمعية

 ت يير السلو  -
اساااااااااتخدام الخباااااااااارات  -

المباشاااااااااااارة للطالبااااااااااااة 
الجامعيااااة واالسااااتفادة 
منراااا فاااي تعاياااا قااايم 

 االنتما 

لعااااااااااااااااااااااااااا   -
 الدور

 النمذجة -

 قيادات مرنية -

خباااااااااااااااااااااااااااااااااارا   -
 متخصصون

 

م يااااااااااااااااااار  -
 السلو 

مقاااااااااااااااااااااااااادم  -
 الخدمات

 اكتشااااااااا  علاااااااا  القاااااااادرة
 لااااااااااد  القااااااااااو  مااااااااااواطن
 واساااااااااتثمارها  الطالباااااااااات
 القضااااااااايا ماااااااا  للتعاماااااااال
 .المجتمعية

 ندوات -

 اجتماعات -

 مقابإلت -

دورات  -
 تدريبية

2 

مســـــــاعدة الطالبـــــــات علـــــــ   
ـــــاط بمـــــا وضـــــعوه مـــــن  االرتب
ـــــــز  أهـــــــداف وعالقتهـــــــا بتعزي

 االنتماء
 

استثارة الطالبة الجامعية 
للمشاركة في األنشطة 

 .المجتمعية
 

القاااااااااااادوة فااااااااااااي -
التوج، لألهدا  

 االجتماعية
 االتصال-
 المناقشة-

 متخصصون -

 مرنيةقيادات  -
 مساعد -

 ممكن -

 تربو  -

تنمياااااااااااااااااااااااااااااااااة ا درا   -
 بالقضايا المجتمعية

 تكااااااااوين علاااااااا  القاااااااادرة-
 المرنيااااة العإلقااااة وتاااادعيم
 الجامعية بالطالبة

 مسابقات -

حلقااااااااااااااااااااااااااة  -
 نقاشية

 مقابإلت -

1 

تنميــة الجانــب  المعرفــي لقــيم  
 االنتماء لطالبات الجامعة.

 

 البنا  المعرفي -
إكسا  الخبرات -

وتنمية القدرات المعرفية 
 .بقيم االنتما 

إقنا  الطالبة الجامعية -
بأهميااااااة التعاااااار  علاااااا  

 القضايا المجتمعية.

إعاااااااااااااااااااااااادة  -
البنيااااااااااااااااااااااااة 

 المعرفية

 االتصال -

العمااااااااااااااااااااال  -
 المشتر 

خباااااااااااااااااااااااااااااااااارا   -
 متخصصون

 قيادات مرنية -

 علما  الدين -

 تربو  -

 ممكن -

مصاااااااااااادر  -
 لمعلوماتا

جااااااااااااااااااام   -
 البيانات

 م  العمل عل  القدرة-
األخر  التخصصات . 

 تكااااااااوين علاااااااا  القاااااااادرة-
 المرنيااااة العإلقااااة وتاااادعيم
 .الجامعية بالطالبة

 االتصال عل  القدرة-
 اللفظي وغير اللفظي
 الجامعية بالطالبة

 محاضرات -

حلقاااااااااااااااااااات  -
 نقاشية

 ندوات -

 المطبوعاااات -
 والكتيبات

2 
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."الوسط  الوحدات مستوى عل  المهني لتعزيز قيم االنتماء للتدخل التفصيلي العمل برنامج" ( يوضح35جدول )  

األدوار  المشاركون التكتيك االستراتيجية األهداف الفرعية
األدوات  المهارات الالزمة المهنية

 المستخدمة
المدة 
الزمنية 
 باألسبوع

        

 جماعـــــــات معـــــــارف تنميـــــــة 
 .المجتمعية بالقضايا النشاط

مسااااااااااااااعدة جماعاااااااااااااات  -
األنشااااااااطة علاااااااا  ارتباااااااااط 
أدوارهاااان التااااي تقماااان براااااا 
خااااااإلل الحياااااااة الجماعيااااااة 
باألهااااااااااادا  االجتماعياااااااااااة 

 لتعايا االنتما  
إكسااااا  الخباااارات وتنميااااة  -

القاااااادرات المعرفيااااااة بقااااااايم 
 االنتما 

إعادة البنياة  -
 المعرفية

المناقشااااااااااااااة  -
 الجماعية

قيادات مرنياة  -
 ودينية

خباااااااااااااااااااااااااااااااااارا   -
 متخصصون

 موج، -
 تربو  -
 مساعد -
-  

تكااااااااااااوين جماعااااااااااااات  -
النشاااااااااااااااط المرتمااااااااااااااة 
 بتعايا قيم االنتما 

فراااااااااااااااااام ديناميااااااااااااااااااات  -
 جماعات النشاط

إدارة المناقشااااااااااااااااااااااااااات  -
 الجماعية بكفا ة

 اجتماعات -
حلقاااااااااااااااااااااااااااااات  -

 نقاشية
 ورش عمل -
 ندوات -
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 األنشــــطة جماعــــات إكســــاب 
 الحيـــــــاة لمهـــــــارات الطالبيـــــــة
 االنتمـاء قـيم لتعزيز الجماعية

 .  

تحقيااااااااااا  التاااااااااااواان فاااااااااااي  -
التفاعليااااااة بااااااين  المواقاااااا 

 جماعات النشاط
اسااتثارة الطالبااة الجامعيااة  -

للمشااااااركة فاااااي األنشاااااطة 
 المجتمعية

القاااااادوة فااااااي  -
التوجااااااااااااااااااااااااااااااااااا، 
لألهااااااااااااااااااااااااادا  

 االجتماعية
 

 تربو  - قيادات مرنية -
م يااااااااااااااااااار  -

 سلو 
قا،ااااااااااااااااااااااااااد  -

 مرني

اسااااااااتخدام العإلقااااااااات  -
 الجماعية

مسااااااااااعدة جماعاااااااااات  -
النشاااااط علاااا  العماااال 

 بشكل تعاوني
فراااااااااااااااااام ديناميااااااااااااااااااات  -

 طجماعات النشا

 مقابإلت -
 اجتماعات -
حلقاااااااااااااااااااااااااااااات  -

 نقاشية
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 كيفيـة النشـاط جماعات تعليم 
 األهـــــــداف ووضـــــــع تصـــــــميم

 ثقافـــــــــة لتنميـــــــــة المرغوبـــــــــة
 الطالبات لدي االنتماء

مسااااااااااااااااااااعدة جماعاااااااااااااااااااات  -
األنشااااااااااااطة علاااااااااااا  ارتباااااااااااااط 
أدوارهن التي تقمن برا خإلل 
الحيااااااة الجماعياااااة باألهااااادا  
 االجتماعية لتعايا االنتما 

الإلام  نجااا تحديد الوقت -
أنشااااطة مرتبطااااة بتعايااااا قاااايم 

 االنتما 
اساااتخدام الخبااارات المباشااارة -

للطالباااة الجامعياااة واالساااتفادة 
 منرا في تعايا قيم االنتما 

النشاااااااااااااااااااااااط  -
المحاااااااااااااااااااااااااور  
الماااااااااااااااااااااااااااااارتبط 
باألهاااااااااااااااااااااادا  

 االجتماعية
الرااااااااااااااااااااااااد  -

 المجتمعي

 موجة - قيادات مرنية
 منس  -
 مساعد -
 مقوم -
 مخطط -
 

تشجي  أعضا  جماعات 
عل  قيادة النشاط 

 األنشطة المجتمعية
مساااااااااااعدة جماعااااااااااات  -

النشااااااااااااط علااااااااااا  تنفياااااااااااذ 
 البرام  المجتمعية.

مساعدة جماعات  -
النشاط عل  تقييم 
 أنشطترا المجتمعية

استخدام وظيفة  -
 المؤسسة بشكل جيد

 اجتماعات -
الااااااااااااااااااااااااااااااااادورات -

 التدريبية
 اللجان-
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الكبرى الوحدات مستوى عل  المهني لتعزيز قيم االنتماء للتدخل التفصيلي العمل برنامج" ( يوضح36جدول )  

األدوار  المشاركون التكتيك االستراتيجية األهداف الفرعية
األدوات  المهارات الالزمة المهنية

 المستخدمة
المدة 
الزمنية 
 باألسبوع

        

تبصــــير الطالبــــات بـــــ دوارهن  
 . تجاه وطنهم

 الجامعيااااااااة الطالبااااااااة إقناااااااا -
 القضاايا علا  التعار  بأهمية

 .المجتمعية

 االتصال -
إعاااادة البنياااة -

 المعرفية

المجاااااااااااااااااااااااااالق  -
 االستشارية

أسااااااااااااااااااااااااااااااااااااتذة  -
 الكليات

 الموج،-
 التربو -
 

 الطالبااااااة إدرا  تنميااااااة -
 بالقضاااااااااااااااايا الجامعياااااااااااااااة
 المجتمعية

 الندوات-
 المسابقات-
الاياااااااااااااااااااااارات -

 والرحإلت

1 

تهيئة المناخ المالئم لطالبات  
 .الجامعة لنمو روح االنتماء

 نظاار وجراات بااين التقريا  -
 لتاااوفير والمساااؤولين الطالبااات
 .االنتما  لتعايا األنشطة

 الجامعياااااة الطالباااااة اساااااتثارة-
 األنشاااااااااااطة فااااااااااي للمشاااااااااااركة
 المجتمعية

المناقشااااااااااااااااااااة -
 الجماعية.

 النشاااااااااااااااااااااااط -
 المحاااااااااااااااااااااااااور 
 الماااااااااااااااااااااااااااااارتبط
 باألهاااااااااااااااااااااادا 

 االجتماعية
 

المسااؤولين عاان -
 ادارة الكلية

 أساتذة الكلية-
المجاااااااااااااااااااااااااااااالق -

 االستشارية

القا،ااااااااااااااااااااااااااااد -
 المرني

 المنس -
 المساعد-

الطالبااااات اساااتثارة  -
للمشاااركة فااي تعايااا 

 .قيم االنتما 
 القياااادات اكتشاااا  -

 .الشبابية
 

 الندوات-
الااااااااااااااااااااااادورات -

 التدريبية
الاياااااااااااااااااااااارات -

 والرحإلت

1 

لعمـــل علـــ  االلتـــزام بقواعـــد ا 
المؤسســــة الجامعيــــة  وأنظمــــة
 .والوطنية

 ا قنا  -

 المباشااارة الخبااارات اساااتخدام-
 واالساااتفادة الجامعياااة للطالباااة
 االنتما  قيم تعايا في منرا

 فااااااااي القاااااااادوة-
 التوجااااااااااااااااااااااااااااااااااا،
 لألهااااااااااااااااااااااااادا 

 االجتماعية
 النشاااااااااااااااااااااااااااط-

 المحاااااااااااااااااااااااااور 
 الماااااااااااااااااااااااااااااارتبط
 باألهاااااااااااااااااااااادا 

 .         االجتماعية

المسااؤولين عاان -
 الكلية إدارة
 أساتذة الكلية-
 الطالبة-
 

م ياااااااااااااااااااااااااااار -
 السلو 

 الموج،-
 ا دار -

 القيادات اكتشا  -
 الشبابية

 الطالبة إدرا  تنمية -
 بالقضايا الجامعية
 المجتمعية

 المطبوعااااات -
 والكتيبات

 المسابقات-
 اللجان-

1 

إيجـــــاد قنـــــوات اتصـــــال بـــــين 
المؤسســـــــــــــــــة الجامعيـــــــــــــــــة 
والمؤسسات المجتمعية لتعزيـز 

 .قيم االنتماء

 نظااار وجراااات باااين التقريااا -
 لتاااوفير والمساااؤولين الطالبااات
 .االنتما  لتعايا األنشطة

 ا قنا  -
 

العملللللللللللللل  -
 المشترك

االتصللللللال  -
بلللللللللللللللللللين 
 المنظمات

 

المجاااااااااااااااااااااااااااااالق -
 االستشارية

لمسااؤولين عاان ا-
 الكلية إدارة
 

 المنس -
 الوسيط-
 ا دار -
 الممكن-

 المنظمات بين العمل-
 المجتمعي

 القيادات اكتشا  -
 الشبابية

 االجتماعات-
 الايارات-
 الندوات-

 المقابإلت

1 

اقتـــــراح بـــــرامج وطنيـــــة تقـــــدم 
ـــــــدة  ـــــــة جدي خـــــــدمات مجتمعي
للطالبــــات مــــع إشــــراكهن فــــي 

 .تحديدها

 والمساااؤولين القياااادات إقنااا -
 الجامعيااااااااااة المؤسسااااااااااة فااااااااااي

 وا مكانااااااات المااااااوارد بتااااااوفير
 االنتما  لتعايا الإلامة

  نجااا الاإلام الوقت تحديد-
 قاااايم بتعايااااا مرتبطااااة أنشااااطة
 االنتما 

 التعاون -

 اإلقناع -

االتفللللللللللا   -
 العام

اسللللللللت مار  -
ملللللللللللللورد 

 الزمن

 قيادات مهنية -

خبلللللللللللللللللللللللراء  -
 متخصصون

قيلللللللللللللللللادات  -
 تنفيذية

 وسيط -

 ممكن -

 قائد -

 مهني -

 منسق -

 مخطط -

 مقوم -

 بالمنظملللللات االتصلللللال-
 المختلفة

 تنفيذ – وتصميم وضع -
 البلللللللللللرام ( تقيللللللللللليم –

 والمشروعات المجتمعية

 المللوارد وتنميللة تحديللد -
 واإلمكانات

 وظيفللللللللللة اسللللللللللتخدام -
 جيد بشكل المؤسسة

 

 اجتماعات  -

 مقابالت -

 لجان -
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